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               Istotne postanowienia umowy  

(RYCZAŁT – płatność końcowa jednorazowa) 

 

 

 

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

 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ...................... r. pomiędzy  

 

Miastem Piotrków Trybunalski 

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez : 

 

………………………………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

firmą  ................................................................................................. 

z siedzibą w  ....................................................................................... 

działającą na podstawie  ..................................................................... 

reprezentowaną przez  ....................................................................... 

 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu bez stosowania 

ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie wyłączenia wskazanego w art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  została zawarta umowa                      

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji  przedmiot zamówienia, tj.:  

a) wykonanie projektu graficznego tablicy pamiątkowej  jednostronnej zgodnie z 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem do zapytania 

ofertowego, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 

b) wykonanie 3 sztuk tablic  po uprzedniej  akceptacji projektu przez Zamawiającego, 

c) dostawa i montaż tablic pamiątkowych w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość zamówienia do dnia 19.12. 2018 r. 

§ 2 

1. Wykonawca sporządzi projekt graficzny tablic pamiątkowych i prześle do akceptacji 

Zamawiającego w  formie elektronicznej  na adres mailowy wskazany przez 

Zamawiającego w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający niezwłocznie dokona sprawdzenia projektu i poinformuje o jego wyniku 

Wykonawcę drogą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę.  

3. W przypadku  zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przesłanego projektu 

Wykonawca prześle niezwłocznie do akceptacji (w ciągu 1 dnia roboczego) poprawiony 

projekt.  



 2

4. Zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej, przy czym skan 

pisma w tej sprawie zostanie niezwłocznie przesłany Wykonawcy drogą elektroniczną.  

5. Wykonane tablice zostaną dostarczone   i zamontowane w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez Strony umowy jednak nie później niż w 

terminie wskazanym w § 1 ust. 2. 

6. Dostarczenie i montaż tablic zostanie potwierdzone protokołem odbioru.  

7. W przypadku stwierdzenia wykonania tablic  w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową                  

i wytycznymi,  Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wstrzyma odbiór i wyznaczy termin na ich 

usunięcie, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                    

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie 

istniejących wad. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter 

ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe, przyjęte na podstawie oferty Wykonawcy  wyraża się  kwotą 

............... zł netto + … % VAT, w związku z czym  wynagrodzenie brutto 

wynosi................................zł (słownie złotych 

:...............................................................................................................) 

3. Zapłata wynagrodzenia będzie zrealizowana przez Zamawiającego w złotych polskich 

na konto wskazane przez Wykonawcę. 

4. Płatnikiem faktur (lub ich kopii) będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola 

Rudowskiego 10,  97-300 Piotrków Trybunalski  NIP  771-27-98-771. 

5. Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty całości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego 

konto bankowe, w terminie 7 dni od daty jej  otrzymania. Podstawą  wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół odbioru. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami technicznymi, zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Wykonawca udziela na okres 5 lat,  gwarancji w zakresie odporności na warunki 

atmosferyczne i promienie UV  (przede wszystkim dotyczy to trwałości oraz 

czytelności zamieszczonych napisów i znaków). 

2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad we 

własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu 

dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że strony ustalą innym termin.  

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

§ 5 

1. Strony przewidują zastosowania  kar umownych w opisanych poniżej  wypadkach                            

i wysokościach. 
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2.  Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy w wysokości  100,00 zł  za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w  

okresie   rękojmi i gwarancji  – w  wysokości 50,00 zł  za każdy dzień zwłoki  liczonej od  

dnia wyznaczonego na  usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy: 20 %  wynagrodzenia umownego brutto.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych,  do wysokości  poniesionej szkody. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty.  

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych  obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 6 

1.  Umowa może zostać zmieniona, jeżeli nastąpi zmiana okoliczności, uniemożliwiająca 

realizację zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (w szczególności dotyczy to 

wytycznych dotyczących programu RPO 2014-2020). 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu      

cywilnego. 

3. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać  

będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności 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, w szczególności 

Wykonawca nie będzie bez wiedzy  Zamawiającego udzielał, przedstawicielom mediów 

publicznych i  prywatnych, informacji   o realizacji umowy w czasie jej trwania.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,                                                 

z przeznaczeniem  2  egzemplarze  dla Zamawiającego i 1 egzemplarze  dla 

Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 


