Umowa - projekt
W dniu ………………. roku w Częstochowie pomiędzy:
……………………………………..
……………………………………….
reprezentowana przez ………………………… – ……………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
NIP ………………………………
a
Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ”
reprezentowaną przez mł.bryg. Piotra Placka- Komendanta Szkoły
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie projektu
rozbudowy sieci światłowodowej na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.
2. Projekt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) zostanie sporządzony
w formie pisemnej, w trzech jednakowych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na
dwóch egzemplarzach nośników CD/DVD.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od
podpisania umowy.
§3
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowość wykonanych prac.
§4
1. O zakończeniu prac i terminie odbioru projektu Wykonawca obowiązany jest powiadomić
Zleceniodawcę z dwudniowym wyprzedzeniem.
2. Z czynności odbioru projektu strony sporządzą protokół odbioru.
3. Protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury.
§5
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za dostarczony projekt wynagrodzenie podane w
ofercie w kwocie................ zł netto (słownie: .....................................................).
2. Stawka podatku VAT 23%,zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wartość brutto wynosi …………… złotych.
4. Należność będzie płatna przez Zleceniodawcę w drodze przelewu na konto wskazane przez
Wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty odbioru projektu oraz doręczenia faktury.
§6
Wykonawca zapewni nieodpłatny nadzór autorski nad procesem realizacji zadań
wynikających z projektu oraz do przeprowadzenia czynności administracyjnych niezbędnych
do rozpoczęcia prac związanych z budową sieci światłowodowej

§7
Na wykonany projekt Wykonawca udziela 12 miesięcy rękojmi, liczonej od daty odbioru
inwestycji, wykonanej na podstawie projektu, jednak nie dłużej niż na okres 6 lat od
podpisania protokołu odbioru projektu.
§7
1. W przypadku nieterminowego wykonania prac, Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę
umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto podanego w §5, za każdy
dzień opóźnienia.
2. W przypadku nieterminowego wykonania płatności Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy
ustawowe odsetki naliczane za każdy dzień zwłoki.

§8
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. W razie wystąpienia sporu, właściwym do jego rozpoznania jest Sąd w Częstochowie.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze
stron.
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