
 
 
 
 
 
 

UMOWA  NR   … 
 
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej 
Zamawiającym, z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  
NIP 834-18-82-519, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu 
którego działają: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
a  
………………..  z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy………….., 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  
NIP……………………………………………………………………………………………...,  
REGON………………………………………………………………………………………… 
lub ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………  
z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy…………..,   
NIP……………………………………………………………………………………………...,  
REGON………………………………………………………………………………………… 
lub  
(imię i nazwisko)…………………(adres)………………………..……….………….., 
PESEL………………………….,  
NIP……………………………..,  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
……………………………… 
 
po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, do którego nie stosowano przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki określonej   
w  art. 4 pkt. 8  
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
 

WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i zamontowania  
6 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza 
poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”. 

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa 
w § 2 ust. 1 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy. 

WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie  
z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, które jest załącznikiem do niniejszej 
umowy. 

Miejsca wykonania dostaw i montażu:  
Łowicz, ul. Ułańska 28,  



 
Łowicz, ul. Bonifraterska 3,  
Łowicz, ul. Kaliska 5a,  
Łowicz, ul. Armii Krajowej 6,  
Łowicz, ul. Blich 10 bud. B i C. 
 

 
§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają następująco:  
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/: ...........................................................................zł 
słownie złotych............................................................................................................... 
w tym podatek VAT …% w wysokości ........................................................................zł 
słownie złotych: ............................................................................................................. 
cena netto w wysokości: .............................................................................................zł 
słownie złotych: ............................................................................................................. 
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym  
i zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową  
po wykonaniu całości zamówienia. 
5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół 
odbioru całości przedmiotu zamówienia.  
6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył 
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.  
7. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 – 400 Łowicz,  
ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519. 
 

 
§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie 21 dni od zawarcia umowy. 
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  
 

§ 4 KARY UMOWNE 
 

   1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony są 
zobowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2. 

   2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:  
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy WYKONAWCY  
w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy,  
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ustalonego 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, 
licząc od umownego terminu jego oddania, 



 
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,    
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w  każdym z tych dni. 
4. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych  
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1. 
5. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości 
wynagrodzenia wynikającego z umowy. 
6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych  
w Kodeksie Cywilnym.  

 
§ 5 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. WYKONAWCA udziela na przedmiot zamówienia gwarancji ………  

od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
2. ZAMAWIAJĄCY, w przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu 

umowy, egzekwując uprawnienia z tytułu gwarancji względem WYKONAWCY, 
może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym 
WYKONAWCY bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

3. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, ZAMAWIAJĄCY prześle 
WYKONAWCY reklamację. WYKONAWCA zobowiązany jest odpowiedzieć  
na nią w ciągu 5 dni roboczych. 

4. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę WYKONAWCY  
na reklamację. 

5. Strony uzgadniają termin 5 dni roboczych na usunięcie zgłoszonych wad . 
 

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawa 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub  wszczęcia likwidacji firmy 
Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) zamówienie jest realizowane niezgodnie z umową, 
e) Wykonawca opóźnia się z wydaniem przedmiotu umowy w stosunku  

do  terminu wskazanego w §1 ust 3 pkt 3 o co najmniej 10 dni. 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. a - e powinno 
nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

 
 
 
 



 
§ 7 INNE POSTANOWIENIA  

 
1. W związku tym, że przedmiot umowy będzie współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
WYKONAWCA zobowiązuje się do: 
1) przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn „Poprawa 

jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacjnych  
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”, zwanego 
dalej Projektem, w zakresie realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający 
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi o miejscu przechowywania dokumentów,  
w tym finansowych, związanych z Projektem do dnia 31.12.2021 r.  

2) W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów, o których mowa  
w pkt 1 oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez WYKONAWCĘ 
działalności przed terminem, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązuje 
się pisemnie poinformować Urząd Marszałkowski w Łodzi o miejscu 
przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem  
w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

3) W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w pkt 1 
Zamawiający poinformuje o tym pisemnie WYKONAWCĘ, przed upływem tego 
terminu. WYKONAWCA przedłuży termin przechowywania dokumentacji 
związanej z realizacją Projektu o czas wskazany przez Zamawiającego – nie 
będzie to stanowiło zmiany umowy. 

4) WYKONAWCA będzie przechowywał dokumenty związane z realizowanym 
Projektem w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność 
z oryginałem na powszechnie uznawanych nośnikach danych. 

 
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga 

pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  

dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.  
 

ZAMAWIAJĄCY          .........................................  WYKONAWCA    
 

 


