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UMOWA nr . . . . . . . . . . .

zawańaw dniu ....2011 roku w Piotrkowie Trybunalskim,
pomiędzy:

Miastem Piotrków Trybuna|ski,
z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybuna|ski, Pasaz Karo|a Rudowskiego 10,
NIP 771 -27-98-771,

zwa nym da|ej,,Zamawi aj ącym'', któ re re p reze ntuje :

Pan Adam Karzewnik - Wiceprezydent Miasta

a

która ma swoją s iedz ibę W . . . ' . . . . . . . .  . .  przy u| .  . . . . . ' . . . .
kod pocztovvy .'..........', prowadzącądziała|nośó gospodarcząna podstawie wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego |ub Ewidencji Działa|ności
Gospodarczej pod nr' . . . . . ' ' ' . ' . .  reprezentowaną przez|

zwanym da|ej Wykonawcą.

Na podstawie ań. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamowień pub|icznych, zawarto umowę
o następującej treści:

s1
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaŻ 3 szt. słupów ogłoszeniowych przy:
- A|. 3 Maja 13115 l róg Pasazu Karo|a Rudowskiego (dz. nr 297 obr' 21),
- u|' Henryka Sienkiewicza /róg PasaŻu Karo|a Rudowskiego (dz. nr 304|11 obr.22),
- u|. Romana Dmowskiego /róg u|. Jarosława lwaszkiewicza (dz'nr 8/10 obr. 30)
w Piotrkowie Trybunalskim. , o parametrach:

- wysokość - 280cm,
- średnica _ 120.130 cm,
- cokół - do 45 cm W ko|orze niebieskim
- daszek - w kolorze niebieskim,
- powierzchnia uzytkowa słupa w ko|orze szarym,
- wykonany zŻywic po|iestrowych,
- banviony w masie tworzYwa.

Dostawa i montaż obejmuje dostarczenie oraz zamontowanie 3 sztuk słupów
ogłoszeniowych przy:
- A|' 3 Maja 13t15 |róg Pasażu Karo|a Rudowskiego (dz' nr 297 obr,21),
- u|' Henryka Sienkiewicza / róg PasaŻu Karo|a Rudowskiego (dz. nr 304111 obr. 22),
- u|. Romana Dmowskiego /róg u|. Jarosława lwaszkiewicza (dz,nr 8/10 obr. 30)



w Piotrkowie Trybuna|skim, w sposób uniemoż|iwiający ich przewrócenie lub
po"'i"..czenie, poprzeztnryałe przytwierdzenie do podłoza, obciązenie, itp.

s2
nać dostawy i montażu słupów
rminie 14 dni od dnia zawarcia umowy'
l na to pozwolą.
'czone do miejsca wskazanego przez
rvcy.

3' Słupy ogłoszeniowe zostaną dostarczone W dzień roboczy, w godz.: 8.00-15.00

po u pized ńim uzgod n ie n i u term i n u z Zamawiającym'

4' Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów i śmieci oraz

prowadzenia prac z zachowaniem przepisów bhp, wiedzy technicznej oraz Prawa

budowlanego pod nadzorem osoby uprawnionej'

s3
1. odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiająóego i potwierdzony protokołem odbioru podpisanym
pzez przedstawicieli obu stron.

2. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Zamawiającego W dwóch
jednobrzmiących egzemplazach, po jednym d|a kazdej ze stron.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośÓ za utratę, zdekomp|etowanie |ub

uszkodzenie przedmiotu umowy do czasu protokolarnego odbioru przez

Zamawiającego.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, Że dostarczone słupy ogłoszeniowe
mają waoy |ub są niekompletne, ZamawiĄący odmówi dokonania odbioru

dostawy, a Ńyronawca będzie miał obowiązek dokonania dostawy słupów

ogłoszóniowych wolnych od wad w terminie nie dłuŻszym niz 3 dni robocze, bez

dodatkowego wynag rodzen ia.
5. W przypadliu nióspómienia przez Wykonawcę. obowiązku wskazanego w ust' 4,

zańawiaiący będzie miał prawo odstąpienia od umowy bez dokonyłvania
dodatkowego wezwania.

s4
1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu

umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi netto:

' . . . ' ' , ' ' . . , ' ' , , '  zł  (słownie:
złotych), a wraz z na|eŻnym podatkiem VAT w wysokości ..'''...%, kwotę brutto:

(słownie: złotych).

2. Kwota wynagrod zenia ma charakter ryczałtowy nie podlega zmianie przez okres

tnruania umowy.



3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wsze|kie koszty potrzebne do prawidłowego

i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy, w szczego|ności wsze|kie

koszty związane z dostawą, opakowaniem, transpońem, ubezpieczeniem,
wniesieniem, rozpakowaniem, montaiem, ustawieniem, wywozem opakowań.

4' Zamawiający upowaznia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu

Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru okreś|onego
wS3ust .  lumowy.

5. Płatnikiem faktury będzie Miasto Piotrków Trybuna|ski z siedzibą: 97-300

Piotrków Trybunalski, Pasai Karo|a Rudowskiego 10; numer NlP 771 -27.98-771.

6' Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada N|P .........

s5

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wskazane z S 4 ust. 1 po wykonaniu
przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru wskazanym w S 3 ust. 1

i po złoŻeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2' Zamawiający dokona zaptaty w formie prze|ewu bankowego na konto wskazane
przezWykonawcę.

3. Termin płatnoŚci usta|a się na 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

5. Wykonawca nie moŻe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzyte|ności na
rzecz osoby trzeciej.
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1. osobą upowainioną do reprezentowania Zamawiającego W kwestiach
zwięanych z rea|izacją niniejszej umowy jest Pan Dariusz Cłapa - Koordynator

zespołu w Biurze |nżyniera Miasta (te|.44732-18-24) orazPani Renata olejnik _

inspektor w w/w Biurze (tel. 44 732-18-26).

2. osobą upowainioną do reprezentowania Wykonawcy W kwestiach związanych
z rea|izaĄą niniejszej umowy jest .'...'...
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1. Wykonawca gwarantuje, ie dostarczone słupy ogłoszeniowe są fabrycznie nowe,

wo|ne od wad fizycznych oraz posiadają cechy zgodne z ich opisem.



2' Wykonawca udzie|i Zamawiającemu gwarancji na okres:
|iczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu
gwarancji, jeŻe|i Wykonawca wadę podstępnie zataił'

4. Nieza|eŻnie od uprawnień wynikających z gwaranĄiZamawiającemu przysługiwać
będą uprawnienia z $tułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach
okreŚ|onych w Kodeksie cywilnym'
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1' W wypadku ujawnienia się W trakcie uŻytkowania słupa ogłoszeniowego
jakiejio|wiek wady, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznej jej
naprelwy, nie poŹniej jednak nii w terminie 5 dni roboczych od momentu jej
zgioszenia przez Zamawiającego alternatywnie: te|efonicznie, faksem |ub
e-mailem.

z. Jeś|i okaŻe się, ie naprawa u Zamawiającego nie będzie moŹ|iwa Wykonawca
odbierze słup ńiezwłocznie od Zamawiającego na własny koszt ce|em dokonania
naprawy' W takim przypadku sporządzony zostanie protokół przekazania,
w. którym Zamawiający okreś|i termin zwrotu naprawionego słupa
ogłoszeniowego.

a. Wykonawca ponosił będzie odpowiedzia|nośÓ z tytułu przypadkowej utraty |ub
uszkodzenia słupa ogłoszeniowego w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu
p rzekazani a n a p rawi o n e g o słu p a Zamawiające m u .

ł' Po naprawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu słup ogtoszeniowy wo|ny od
wad na własny koszt.

s" Jeśli naprawa nie będzie moż|iwa, Wykonawca wymieni wad|ivrry słup
ogłoszeniowy na nowy w terminie 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania
zgłoszenia. Wymianę słupa ogłoszeniowego Wykonawca dokona na własny koszt
nawet, jeś|i jego ceny u|egły zmianie od czasu zawarcia umowy.

s. Wykonawca przedłuiy termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady
słupa ogłoszeniowego objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z nich
korzystaÓ.

z. Wykonawca dokona stosownYch
dotyczących zakresu wykonanych
gwarancji.

Wykonawca będzie odpowiedzia|ny wzg|ędem Zamawiającego za wsze|kie wady
priwne słupa ogłoszeniowego, W tym równieŻ za ewentua|ne roszczenia osob
irzecich vuynikające z naruszenia praw własności inte|ektua|nej |ub przemysłowej,
w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw
z iejestracji na wzory uzytkowe i przemysłowe, pozostające W związku
z wprowadzeniem kotłów warze|nych do obrotu na terytorium Rzeczypospo|itej
Polskiej.

zapisów W dokumentach gwarancyjnych
napraw oraz zmiany okresu udzielonej

se
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t. Wykonawca zapłaci ZamawiĄącemu karę umowną W przypadku zwłoki
w dokonaniu dostawy w wysokości 0,5 % wańości wynagrodzenia brutto,
o którym mowa W s 4 ust' 1 , zakaŻdy dzień zwłoki.

2 .  Wprzypadku n ieusun ięc ia  wad wterminach okreŚ|onych Ws 8 ust .  1 i2 ,
Zamawiający naliczy kaŻdorazowo Wykonawcy karę umowną W wysokości O,5 o/o
wańości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w $ 4 ust. 1, za kaŻdy dzień
zwłoki'

3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego W s 8 ust. 5,
Wykonawca zwroci Zamawiającemu równowańoŚć wad|iwego egzemp|arza
słupa ogłoszeniowego powiększoną o karę umowną w wysokości 25 % ich ceny
ofeńowej.

ą. W przypadku opóŹnienia zaptaty wynagrodzenia wskazanego w $ 4 ust. 1,
Wykonawca będzie miał prawo do naliczenia odsetek w ustawowej wysokoŚci.

s. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: W wysokości 10 % wartoŚci
umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od tej umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.

6' Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przevlyŻszającego wysokośÓ zastrzezonych kar umownych na zasadach
ogÓ|nych wynikających z Kodeksu cywiInego.
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W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy
nie |ezy w interesie pub|icznym, czego nie mozna było przewidziec w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy.
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Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczących działa|ności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie rea|izaĄi
niniejszej umowy, jak równieŻ do pozostawienia w stanie nienaruszonym wsze|kich
materiałów, z którymi z raĄi wykonywania umowy mógł się zetknąć, W szczegó|ności
fakt rea|izacji umowy nie moze byÓ wykorzystywany przez Wykonawcę do zadnego
rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
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r. W sprawach nieuregu|owanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy Kodeks cywilny.

z. Wsze|kie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodąstron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznoŚci.



s14

Sądem właściwym dla wszystkich sporów, które wynikną z rea\izaĄi tej umowy
będzie sąd w Piotrkowie Tryb.

s15

Niniejszą umowę sporządzono W trzech (3) jednobrzmiących egzemp|azach jeden
(1) egzemp|arz dla Wykonawcy, dwa (2) egzemp\aze d|a Zamawiającego'

Zamawiający: Wykonawca:

Miejscowość

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zaproszenie do składania ofeń ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia:

Koordynator lcspołtJ
P l p,|.rąl rl,....T-Ę.h.'..zo l 1 r. pzez

2011 -11- 2 3
(pieczęć i podpis osoby występujqcej

w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

Koordynator Zcsp9łu


