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Nr postępowania: 2/2021/ZO 

 

 

UMOWA NR ……………… 

 

 

zawarta w dniu .................................... 2021 roku w …………… pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

………………………………………… 

a 

......................................................................................................................................, 

NIP: ……………… 

reprezentowanym przez: 

...................................................... – ..............................................., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego realizowanego na podstawie zasady 

konkurencyjności. 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest budowa ścieżki pomiędzy atrakcjami w ramach działania 4.2 „Realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zbudować oraz dostarczyć wyposażenie o 

parametrach szczegółowo określonych w ofercie Wykonawcy, której opis przedmiotu zamówienia 

stanowi Załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 

 

§2 

Termin i miejsce dostawy przedmiotu umowy 

1. Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: 

1) Zakończenie maksymalnie do 10 kwietnia 2022 r. 

2. Miejsce dostawy i budowy przedmiotu zamówienia: Kal 23J, 11-600 Węgorzewo. 

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

…………….. (słownie: ……………………………………………………………………………… 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu umowy objętego niniejszą 

umową. Zawiera ona wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

3. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się na podstawie faktur częściowych 

oraz  faktury końcowej za zrealizowane przedmiotu zamówienia. 

4. Płatność będzie zrealizowana w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub  końcowej. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej w każdym etapie jest podpisanie przez obie strony 

protokołu odbioru przedmiotu umowy, przyjętego jako kompletny, sprawny technicznie i bez wad. 

Wystawienie faktur częściowych nie jest powiązane z protokołami odbioru. 
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§4 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego 

transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca ma obowiązek skonsultować termin dostawy z przedstawicielem Zamawiającego.  

3. Z czynności odbioru przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół odbioru, potwierdzający 

należyte wykonanie umowy w zakresie: 

1) kompletności dostarczonego/ wykonanego przedmiotu umowy, 

2) terminowości dostawy/ budowy, 

3) sprawdzenia należytego działania sprzętu. 

4. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych, technicznych lub jakościowych, Zamawiający 

sporządza w obecności osoby dostarczającej, protokół różnic stwierdzający te okoliczności, który 

podpisuje osoba dostarczająca i osoba upoważniona przez Zamawiającego do odbioru. W przypadku 

odmowy podpisania protokołu, o którym mowa powyżej przez osobę dostarczającą, Zamawiający 

uprawniony jest do sporządzenia protokołu jednostronnie wraz z odnotowaniem faktu odmowy 

podpisania protokołu i ma to taką samą moc jak protokół podpisany przez obie strony. Różnice 

ilościowe, techniczne lub jakościowe Wykonawca usunie w terminie 7 dni roboczych od daty 

sporządzenia protokołu. 

 

§5 

Przedstawiciele stron Umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie 

Zamawiającego jest: …………………….., nr tel. ……………………….., e-mail: ……………….      

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie 

Wykonawcy jest: ………………….., tel. …………………. e-mail: …………………………………  

 

§6 

Rękojmia 

1. Wykonawca po dokonaniu odbioru końcowego jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w Umowie 

(rękojmia za wady). 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ustępie 1, Wykonawca ponosi  

na zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego 

paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy Wykonawca nie przystępuje do 

naprawy w terminie wskazanym w wezwaniu do usunięcia wad, Zamawiający poza uprawnieniami 

przysługującymi na podstawie k.c., może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody 

w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

5. Okres rękojmi na dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z przepisami k.c. z tym zastrzeżeniem, że 

okres rękojmi nie może być dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez poszczególnych 

producentów wyposażenia. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę e-mailem na adres: 

………………………… w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem 

utraty uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 4 dni od daty powiadomienia lub, w przypadku 

wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym mowa w 

ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie Stron, ze względów 

technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 4 dni.  

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i 

miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej 

usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

mailto:podczerwonymbukiem@wp.pl
mailto:dmuchowski.m@mig.biz.pl


 

3 

 

10. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej elementów przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do ich naprawy lub wymiany w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają 

w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

 

§7 

Warunki gwarancji jakości 

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela gwarancji jakości na 

zaoferowany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty jego odbioru. 

2. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji 

bezpośrednio Wykonawcy, telefonicznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 

10.00 do 18.00 oraz drogą mailową - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia awarii 

będą przyjmowane - pod nr tel. …………………. adres poczty elektronicznej……………..…………. 

3. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone mailem/sms. 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu w godzinach uzgodnionych  

z Zamawiającym. 

5. Koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu 

umowy naprawianego w ramach gwarancji nie obciążają Zamawiającego. 

6. Czas usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w okresie gwarancji strony będą ustalać każdorazowo.  

 

§8 

Kary umowne 

1.    Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w stosunku do Wykonawcy: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –  

w wysokości 25% wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy; 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 

pkt. 1) oraz pkt. 2) – w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

liczony od następnego dnia po ostatnim dniu wyznaczonym na dostawę przedmiotu umowy,  

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający –  

w wysokości 25% wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej 

umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości 

ustawowej. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty brutto określonej w §3 ust. 1.   

 

 

 

 

 

§9 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający oprócz przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym może odstąpić od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,  

w szczególności, gdy nastąpi opóźnienie w realizacji umowy powyżej 10 dni kalendarzowych od 

wyznaczonego terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 1) lub 2), bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. 
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2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§10 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zgody obu stron w formie pisemnego 

aneksu podpisanego przez obie strony umowy.  

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższym zakresie: 

1) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku działania siły wyższej (tj. wystąpienia 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 

z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 

w terminie umownym, której Wykonawca nie mógł zapobiec lub której nie mógł przewidzieć, po 

udokumentowaniu Zamawiającemu faktu wystąpienia tych zdarzeń oraz rzeczywistego ich 

wpływu na termin realizacji przedmiotu umowy, 

2) zmiana terminu wykonania umowy, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, lub zmianę 

sposobu wykonania dostawy spowodowane okolicznościami związanymi  

z wystąpieniem COVID-19 lub podobnego zdarzenia,  

3) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zawieszenia prac przez Zamawiającego, 

4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych 

przez Zamawiającego,  

5) zmiana terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były  

w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

6) zmiana modelu oferowanego przedmiotu zamówienia – w przypadku niedostępności na rynku 

urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku 

tego urządzenia. Zmiana na inny model jest możliwa jedynie pod warunkiem wykazania 

posiadania przez zmieniony sprzęt nie gorszych paramentów jak urządzenie niedostępne na 

rynku.  

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie 

zmianie cena ofertowa. 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

2. Spory mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych 

oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony 

danych osobowych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania o każdorazowej zmianie siedziby. 

Okoliczności te nie będą stanowiły przesłanki do zmiany umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 


