
Wzór Umowy Nr ……………. 

 

zawarta w dniu ……………….. w Nowym Targu w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przy udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 – nie stosuje się ustawy                                         

z dnia 29.01.2004 r.  „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),  

pomiędzy 

pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul Krzywa 1, NIP 735-001-40-12,  

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika                      

w Nowym Targu - mgr Danutą Pyzowską-Foryt zwanym dalej Zamawiającym 

a …………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w Szkole Podstawowej           

Nr 2 w Nowym Targu montażu sieci monitoringu wizyjnego z użyciem zakupionych przez 

Wykonawcę materiałów zgodnie z obmiarem oraz specyfikacją techniczną. 

2. Wymaga się zastosowania materiałów fabrycznie nowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt                       

i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je 

wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na czas trwania umowy 

wszystkie miejsca, w których mają być wykonywane umówione prace. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Strony umowy zgodnie ustalają termin wykonania prac do dnia  ………………………. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie całościowe  

zgodne ze złożoną ofertą w kwocie: 

cena brutto:  ………………………………….. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia jej 

otrzymania. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania przedmiotu umowy 

protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Kary umowne 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy z winy Wykonawcy strony ustalają karę umowną               

w wysokości 1 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają karę umowną w wysokości 30 % 

wartości umowy. 

3. Jeżeli w skutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę zleconych prac zostanie 

uszkodzona elewacja zewnętrzna lub tynki wewnętrzne, a koszt naprawy będzie większy 

niż kara umowna za nienależyte wykonanie, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów naprawy w 100% lub wykonania prac naprawczych na własny koszt.  



 

§5  

Gwarancja jakości 

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres                  

………………………….. 

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub dostarczenia przedmiotu umowy 

wolnego od wad w termie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas 

niezbędny do usunięcia wady, albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad. 

3. Wykonawca odbierze wadliwy i dostarczy wolny od wad przedmiot umowy na koszt 

własny. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi: 

a) Protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

 

              Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 


