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UMOWA SPRZEDAśY NR  ...../2006 
 

zawarta w dniu  ........................... r. w Szczecinie, pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin zastąpioną przez StraŜ Miejską ul. Felczaka 9, 71-417 Szczecin, 

reprezentowaną przez 

 

1. p. Leona Gajewskiego   – Komendanta StraŜy Miejskiej w Szczecinie 

2. p. Małgorzatę Bargiel  – p.o. Główną Księgową  

 

 zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a firmą ............................ z siedzibą .......................................................... 

w imieniu której działa: 

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

REGON .....................................      NIP  ..................................... 

zwanym dalej Wykonawcą: 

 

Przedmiotowa umowa zawarta zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. z późniejszymi 

zmianami) 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić Zamawiającemu 

urządzenia do łączności i systemu lokalizacji w standardzie TETRA o parametrach 

technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w rozdziale XIV SIWZ 

i ofertą wykonawcy załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Wydanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia nastąpi w Szczecinie przy ulicy Felczaka 9 

– za protokołem odbioru. 

3. Termin dostawy i montaŜu przedmiotu umowy stanowi okres do 30 dni kalendarzowych od 

daty podpisania umowy. 

 

§2 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy cenę brutto 

obejmującą wszystkie koszty związane z dostawą, montaŜem i uruchomieniem przedmiotu 

zamówienia oraz naleŜny podatek VAT zgodnie z ofertą Wykonawcy  

w wysokości ................................................................ zł brutto (słownie złotych: 

.....................................................................................................................................................). 
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2. NaleŜność będzie płatna jednorazowo po realizacji całej dostawy (§1 umowy), na podstawie 

faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek Wykonawcy  

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

3. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu 

umowy (§1 ust. 2 umowy). 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

 

§3 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 

 

1.  ...........................   reprezentującego, Zamawiającego   tel. ........................ 

2. .............................  reprezentujących, Wykonawcę            tel. ......................... 

 

§4 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres .......... miesięcy od dnia 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad jakościowych  

w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca niezwłocznie wymieni na koszt własny 

urządzenia do łączności i systemu lokalizacji na takie same urządzenia bez wad. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w dostawie towaru na umówione miejsce w wysokości 1,5% 

wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki i za kaŜdą dostawę, licząc od 

umownego terminu dostawy, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia umownego, 

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za kaŜdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§6 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na warunkach i w sytuacjach 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w warunkach i w okolicznościach, o których 

mowa w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

 

§9 

Ewentualne sprawy wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy. Strony poddają rozstrzygnięciu przez 

właściwy Sąd powszechny w Szczecinie. 

 

§10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z mocą oryginału, bez skreśleń  

i poprawek - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykaz załączników: 

 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ze szczegółowym określeniem przedmiotu 

zamówienia. 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

1.   1.  

2.     

 

 

 
 
 


