
 

UMOWA Nr R……2017 (wzór)  

 

zawarta ……………. 2017 r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 

Szczecinek, NIP 6730010209, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Szczecinku z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 3, 

78-400 Szczecinek, reprezentowanym przez Macieja Makselona – Dyrektora OSiR na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 3 sierpnia 2015 roku, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………… z siedzibą …………. i adresie: ……………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP …………… oraz numerem REGON 

………………, zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………….. 

 

o następującej treści: 

 

§ 1. 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 4 ust. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. 

poz. 2164, z późn.zm.) oraz na podstawie zarządzenia Nr 151/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia  

21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez Miasto Szczecinek Zamawiający zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę nowego sprzętu sportowego na potrzeby 

doposażenia wyciągu nart wodnych i plaży miejskiej w Szczecinku zgodnie  

z zakresem rzeczowym i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym z 29.06.2017r. 

2. Wykonawca wykona dostawę, rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie zgodny 

z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany. 

4. Przedmiot umowy realizowany przez Wykonawcę będzie obejmował każdą czynność, która jest 

konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub, która jest implikowana przez umowę, lub która 

wynika z jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy, a także wszystkie prace niewymienione w umowie, ale 

które mogą być wywnioskowane jako konieczne dla stabilności lub ukończenia, lub bezpiecznego, 

niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne 

do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a dostarczony produkt będzie właściwej 

jakości i fabrycznie nowy, nieużywany i nie powystawowy. 

 

§ 2. 1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.07.2017r  

2. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 jest dzień sporządzenia 

protokołu odbioru dostawy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić z dwudniowym wyprzedzeniem Zamawiającego o dacie 

dostawy. 

4. Adres dostawy: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek. 

 

§ 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami Zamawiającego, 

2) usuwania wszelkich wad lub usterek przez cały okres rękojmi za wady i gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń 

lub okoliczności, które mogą utrudnić terminową realizację przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 

2 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności. 

3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem i wydaniem przedmiotu umowy, m.in. transport, 

opakowania, ubezpieczenie na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

ponosi Wykonawca. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu objętego przedmiotem 

zamówienia niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego. 

5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia asortymentu ponosi Wykonawca do chwili protokolarnego odbioru 

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego asortymentu celem upewnienia 

się, że jest on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia 

zawartemu w zapytaniu ofertowym. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 

przedmiotu zamówienia, w tym również ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki 

towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku  

z wprowadzeniem asortymentu do obrotu. 

8. Za wadę fizyczną rozumie się jakąkolwiek niezgodność asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w zapytaniu ofertowym. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne lub dostarczony przedmiot 

umowy będzie niezgodny z zapytaniem ofertowym, to Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru dostawy i zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub zgodnego 

z zapytaniem ofertowym, albo 

2) odmówić odbioru dostawy i odstąpić od umowy. 

10. W razie odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę przyjmuje się, że przedmiot umowy nie został dostarczony. 

 

§ 4. 1. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi ……… PLN brutto  

(słownie: ……… zł …/100 brutto). 

2. Wartość umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z dostawą. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

VAT w ciągu 28 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez 

Wykonawcę, wystawionej nie wcześniej niż po dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawcy, potwierdzonego 

protokołem odbioru. 

 

§ 5. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 - miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment. 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczony będzie od daty podpisania bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. 

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu, Wykonawca udziela na przedmiot dostawy 

rękojmi w rozumieniu przepisu art. 556 Kodeksu cywilnego w wymiarze równym okresowi gwarancji, o której 

mowa w ust. 1 powiększonego o 12 miesięcy. 

 

§ 6. 1. Za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje od 

Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,30% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna od Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 50% 

wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 50% wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca realizuje 

zadanie niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w niniejszej umowie. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 
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§ 7. 1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

2) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie leży w interesie 

Zamawiającego; 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) konieczności zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie Zamawiającego,  

b) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie Zamawiającego,  

4) zmiany wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Wykonawcą, wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w pkt. 1; 

5) zmiany wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Wykonawcą, wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia w przypadku zwiększenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w pkt. 2. 

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) ad. pkt 1 i 2 – zmiana zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

2) ad. pkt. 3 – zmiana terminu realizacji zamówienia: 

a) lit. a – o okres proporcjonalny do zmiany zakresu, 

b) lit. b – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego.  

 

§ 8. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia stron, rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe na dostawę nowego sprzętu sportowego na 

potrzeby doposażenia wyciągu do nart wodnych i plaży miejskiej w Szczecinku oraz oferta Wykonawcy 

złożona w postępowaniu. 

 

§ 10. 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 


