
 

 

AKT UMOWY 

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM                                                   
ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  

 
 Kontrakt nr V 

Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych 
 – kanał tłoczny   

w ramach  Projektu pn.  „Modernizacja i rozbudowa o czyszczalni ścieków                              
w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowi ącego cz ęść programu operacyjnego 

"Infrastruktura i Środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej 
 w ramach Funduszu Spójno ści  Nr POIS.01.01.00-00-003/07 

 

 

KONTRAKT NR: .............................................. 

Niniejszy Kontrakt zawarty został w dniu   .............................................. r.  

pomiędzy: 

Miastem Piotrków Trybunalski, adres: PasaŜ Karola Rudowskiego 10,                              
97-300 Piotrków Trybunalski, Polska,  

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 771-27-98-771 oraz REGON: 590648468, 
reprezentowanym przez: 

 

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

zwanym dalej „Zamawiaj ącym”   
a  

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

zwanym dalej „Wykonawc ą”   

Zamawiający Ŝyczy sobie, aby Kontrakt nr V Renowacja kanału tranzytowego ścieków 
oczyszczonych  – kanał tłoczny został wykonany przez Wykonawcę oraz przyjął ofertę 
Wykonawcy na wykonanie  i ukończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, 
złoŜoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;  
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Niniejszym ustala się, co następuje:  

1. Słowa i wyraŜenia uŜyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano 
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniŜej.  

2. Następujące dokumenty będą uwaŜane, odczytywane i interpretowane, jako integralne 
części niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:  

(a) niniejszy Akt Umowy;  

(b) Warunki Szczególne Kontraktu;  

(c) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; 

(d) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

(e) Warunki Ogólne Kontraktu;  

(f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;  

(g) Dokumentacja projektowa; 

(h) wyceniony Przedmiar Robót; 

(i) inne dokumenty będące częścią Kontraktu: 

 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady  
w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Roboty zostaną wykonane w terminie do dnia 30 maja 2015 r.  

5. Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad przez 
Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy:  

- Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT):  

.............................................  (sło wnie: ............................ PLN) 

w tym VAT: .................................................... PLN (słownie: ...........................PLN)  

6. Zapłaty będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy.  

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania go przez obie Strony i przyjęcia 
przez Zamawiającego zabezpieczenia naleŜytego wykonania kontraktu.  
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                ZAMAWIAJ ĄCY: 

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

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

[podpisy osób upowaŜnionych]  

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

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]  

 

 

 

 

 

 

 

[pieczęć Zamawiającego]  

                     

             WYKONAWCA:  

 

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

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

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

[podpisy osób upowaŜnionych]  

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

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

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)]  

W charakterze  

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

Będąc w pełni upowaŜnionym przez  

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

 

 

[pieczęć Wykonawcy] 


