
Załącznik nr 3 do siwz 
UMOWA NR .................... 

/wzór/ 
zawarta w dniu ...................... 2006 r. pomiędzy:  

 
Biurem Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1,  
NIP 8512711820, REGON 812103711 
reprezentowanym przez Dyrektora BPPM Macieja Cehaka  
zwanym dalej „Zamawiającym”,  
a 
1. .................................................................... z siedzibą w ........................... przy ul. 
............................................................, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej /lub 
Krajowego Rejestru Sądowego/ pod numerem ................................ z dnia ....................................... 
NIP .........................., REGON ................................ 
reprezentowaną przez: 
................................................................ 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 

§ 1. 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty 
dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami ) 
 

§ 2. 
 Przedmiotem umowy jest sprzedaŜ i dostarczenie na koszt Wykonawcy oprogramowania 
wraz z licencjami dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie zgodnie ze złoŜoną 
ofertą. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca dostarczy zamawiającemu przedmiot umowy wraz z kartami gwarancyjnymi na 

własny koszt, termin realizacji nie dłuŜszy niŜ 10 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej 
umowy. Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na  ........................ r. 

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający ustalenia dokonane w toku 
odbioru. 

4. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez strony będzie podstawą do wystawienia 
faktury. 

§ 4. 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uiści Wykonawcy kwotę w wysokości 

..................... zł brutto /słownie: ........................................................................ 

........................................... /100/. W tym podatek VAT według obowiązującej stawki 22%. 
2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 

sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez strony, przez 
zamawiającego na konto Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT. 
 
 

§ 5. 
Wykonawca będzie musiał zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
 
1. 0,5% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 pkt 1 za kaŜdy dzień opóźnienia w terminie 

realizacji umowy, 
2. 10% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 pkt 1 w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku 

wystąpienia szkód przewyŜszających wartość kar umownych. 
 

§ 6. 
W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zamawiający moŜe: 
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1. Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem 
prawa do kary umownej. 

2. Odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy 14 dni oraz Ŝądać kary umownej. 
 

§ 7. 
Do kontaktów roboczych strony ustalają osoby odpowiedzialne za koordynację działań 
i upowaŜnione do dokonania odbioru przedmiotu umowy: 
 
 ze strony zamawiającego: Tomasz Palczewski 
 ze strony wykonawcy: ……………………………… 

§ 8. 
 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
z uwzględnieniem postanowień art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem 
niewaŜności. 
 

§ 9. 
 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 10. 
 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla Wykonawcy a 
dwóch dla Zamawiającego. 
 
 
 Zamawiający:       Wykonawca: 


