
       Projekt umowy 
UMOWA NR  ......./DRG/D/11  

 
 
W dniu .................r. pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola 
Rudowskiego 10, reprezentowanym przez  Sekretarza Miasta - Bogdana Munika 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
a 
........................................................................................................................................
..................,  .....................................................................................................zwanym 
dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 
Zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r., Nr  113 poz. 759 , z 
późn. zmianami). 

  
§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania -  raz w kwartale - pełnego zakresu  
usług przeglądu  i konserwacji klasera rotacyjnego znajdującego się w Referacie 
Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola 
Rudowskiego 10.  
Integralną część umowy stanowi oferta i załącznik do umowy serwisowej na 
konserwację klasera rotacyjnego szczegółowo określający zakres obowiązków 
Wykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy.  
 

§ 2 
 

1.Za usługi określone w § 1 niniejszej umowy Zamawiający będzie płacił Wykonawcy 
kwartalnie wynagrodzenie zryczałtowane netto w wysokości   .......  zł  (słownie zł. : 
......... 00/100) + obowiązujący VAT tj. brutto .............. zł. (słownie zł.: 
................................. 00/10o 
2.Łączna wartość zamówienia za usługę określoną w § 1 za cały czas trwania 
umowy nie  przekroczy  kwoty brutto – ................ zł ( słownie złotych: .....................). 
3. Zamawiający dopuszcza zmianę stawki VAT w przypadku zmian ustawowych. 

 
§ 3 

Umowa niniejsza została zawarta na czas od 01.01.2012r do dnia 31.12.2012r. 
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 
za wykonane prace, płatnego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru potwierdzający wykonanie 
prac, przyjęty i podpisany przez Zamawiającego. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
4. Fakturę należy wystawić na: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10 
97 – 300 Piotrków Trybunalski  



NIP 771–27–98-771 

§5. 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
- w wysokości  20 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia  następnego  – po 
upływie 48 godzin od chwili zgłoszenia w przypadku opóźnienia w wykonaniu  
przedmiotu zamówienia  . 
- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących  Wykonawcy                      
w wysokości  10%   wartości zamówienia  brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 
niniejszej   umowy.                               
 2.  Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości   10%     
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej   umowy,              
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym . 
4. Należne kary umowne mogą zostać potrącone wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 
§ 6 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1 umowy 
zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz wymogami obsługi 
technicznej. 
 

§ 7 
1.Umowa może być rozwiązana za wzajemnym porozumieniem stron w każdym 
terminie lub za uprzednim 14-dniowym  wypowiedzeniem przez każdą ze stron. 
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca narusza, postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 8 
Zmiany niniejszej umowy oraz wszelkie uzgodnienia pod rygorem nieważności 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 10 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Piotrkowie Trybunalskim.  
 

§ 11 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2  egzemplarze  dla   Zamawiającego. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA:  


