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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

PROJEKT Umowy JRP/    /2014  

zawarta w dniu …… 2014 r. w Radomsku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o. o. z siedzibą w Radomsku ul. Stara Droga 85,  wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045812, Regon 590585041, NIP 772-010-01-76 z 
kapitałem zakładowym w wysokości 52.444.500,00 PLN zwanym dalej " Zamawiającym ". 
reprezentowanym przez Zarząd w imieniu którego występuje: 
 
1. Prezes Zarządu – Wiesław Kamiński 
 

a:……………………………………., zwanym w dalszej części umowy . „Wykonawcą",    

w imieniu którego występuje:  
 
2. …………………………………………………….. 

NIP …………………..   REGON ………………………….. 

 
została zawarta umowa o następującej treści. 
 

§ 1 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz 
montażu dwóch tablic informacyjnych, dotyczących realizacji projektu współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Funduszu Spójności pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 27.03.2014r.  stanowiącym załącznik do przedmiotowej 
umowy. 

§ 2 

Termin realizacji strony ustalają na dzień 23.04.2014 r. 

 

§ 3 

1. Zapłata nastąpi w całości po wykonaniu pełnego zakresu prac objętych zamówieniem w terminie do 30 dni od 
daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego po uprzednim pozytywnym odbiorze przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.  

2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, które zgodnie z przyjętą ofertą, wynosi: 
Cena netto: ……. 

Słownie: ……. 

Podatek VAT 23%. - …… 

Słownie: …………………………………………………………….  

Cena brutto : …………………………………………………… 
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Słownie: …………………………………………………………. 
 
3. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego   
   Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 
4.Po uregulowaniu płatności za wykonany przedmiot zamówienia, Zamawiający     
   nabywa pełne prawa do dysponowania i modyfikacji przedmiotu umowy.  
  

§ 4 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 
kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych wypadkach i 
wysokościach: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego 20% 
wartości przedmiotu umowy. 
b) 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach  i wysokościach: 
- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 20% 
wartości przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

 

            § 5 
 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu dwuletniej gwarancji.  
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu Umowy.  

 
            § 6 

 
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

            § 7 
 

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

 
            § 8 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

            § 9 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze stron. 

 

 Zamawiający          Wykonawca 

 

 


