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…………………….2018          Załącznik nr 2 

 

 

UMOWA  nr ……………………………………… (wzór) 

zawarta dnia ……………………………….. r. w Objeździe 

 

pomiędzy: 

……………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

przy kontrasygnacie ……………………………………………………. 

zwanym dalej "Zamawiającym", 

 

a  

…......................................................................  z siedzibą w ............................................., wpisanym do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…................. 

NIP: …...................   REGON: ….......................  

 

* …………………………… legitymujący się dowodem osobistym seria ……..  Nr ………… PESEL:…………, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.: …………………………………………… wpisanym w dniu 

................ do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………………., 

REGON: ……………….  

 

reprezentowanym przez:  

1 ........................................................................   

2 ........................................................................   

zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą"   
 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie  

zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej ustawą Pzp dla zamówień  

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro., 

w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, zawiera się umowę 

następującej treści:  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający Zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

modernizacji wejścia głównego wraz z zamontowaniem windy zewnętrznej dla osób 

niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe, 

zgodnie z warunkami zapytania ofertowego ………………..2018 oraz złożonej oferty z dnia 

…………, stanowiącymi integralną część  umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu windy …………………………………………… (model, 

typ, nazwa producenta) o parametrach spełniających wymagania zapytania ofertowego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe. 
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3. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 15.12.2018 r. Przez datę zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu 

odbioru, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania przez Wykonawcę odbioru przedmiotu umowy 

prze Urząd Dozoru Technicznego. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić miejsce prowadzenia robót niezwłocznie po 

podpisaniu umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą  w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy. Zakres obowiązku współdziałania ze strony Zamawiającego 

określa Umowa. W przypadku gdy jakiś z obowiązków niezbędnych do wykonania Umowy nie 

został wprost przypisany w Umowie lub przez właściwe przepisy prawa żadnej ze Stron, 

Strony zgodnie postanawiają, że obciąża on Wykonawcę.  

3. Współdziałanie ze strony Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2, rozciąga się wyłącznie na 

informacje, których Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w inny sposób, obejmuje ono tylko 

takie działania, które mogą być wykonane przez Zamawiającego bez specjalnych trudności, 

przy wykorzystaniu posiadanych informacji i materiałów. Obowiązek współdziałania 

Zamawiającego jest wyłączony w przypadku informacji i materiałów, których Zamawiający 

nie ma we własnym władaniu.   

4. W ramach realizacji Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:  

1) przekazania terenu robót niezwłocznie po podpisaniu Umowy, 

2) zapłaty za wykonane i odebrane roboty 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej obiektu, zapoznał się z warunkami montażu 

urządzeń oraz niezbędnym do wykonania zakresem robót i nie wnosi w tym zakresie żadnych 

zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wszystkie koszty i nakłady niezbędne do 

poniesienia dla całkowitej realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą techniczną, potencjałem 

technicznym i doświadczeniem, pozwalającym mu na montaż urządzenia w taki sposób, aby 

było zgodne z wymaganiami technicznymi stawianymi w odpowiednich przepisach i normach 

oraz by urządzenie zostało dopuszczone do eksploatacji. 

5. Od dnia udostępnienia miejsca robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie 

wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości zużytych przez Wykonawcę 

materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowych przez Wykonawcę, mogą 

one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
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6. Od dnia udostępniania miejsca robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wynikłych w trakcie 

prowadzenia robót. 

8. Wykonawca oświadcza, że wszystkie stosowane materiały i urządzenia posiadają niezbędne 

certyfikaty, atesty lub aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

9. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia 

kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia min. 2 osób wskazanych przez 

Zamawiającego z zakresu obsługi zamontowanej platformy. 

11. Po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumentację, w szczególności: deklaracje zgodności, atesty, świadectwa 

badań UDT. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie przedmiotu umowy w wysokości ……………………………………. brutto (słownie 

…………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe nie może zostać podwyższone podczas wykonywania umowy. 

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego  

i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, transportu oraz 

materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania 

należności za wykonanie prac będących przedmiotem umowy, czy innych błędów 

Wykonawcy. Dotyczy to błędów rachunkowych, między innymi w sporządzeniu wyceny robót 

czy jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy 

zgodnie ze sztuką budowlaną, oraz że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za 

wykonanie prac są wystarczające do wykonania całości zamówienia zgodnie z zapisami 

niniejszej umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury w następujący sposób: 

Nabywca:Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka, NIP: 8390030153 

Odbiorca:Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Objeździe 

 Objazda 95, 76-270 Ustka 

6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony umowy bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

WYKONANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
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1. Wykonane prace zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 dokonany zostanie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania oraz po przeprowadzeniu 

przewidzianych w przepisach prawa badań i prób technicznych. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad  

i żądać usunięcia ich. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, 

chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

i usterek zakwestionowanych uprzednio jako robotywadliwe. 

7. Podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru nastąpi w terminie 5 dni 

roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu usunięcia wad i usterek przez 

Wykonawcę. 

 
§6 

GWARANCJA  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zastosowane materiały i 

urządzenia oraz wykonane roboty na okres …. miesięcy. Umowa niniejsza stanowi dokument 

gwarancyjny. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez 

Strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.  

3. W okresie objętym gwarancją Wykonawca będzie,za osobnym wynagrodzeniem, prowadził 

obsługę serwisową zainstalowanych instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami prawa oraz 

dokonywał napraw. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonych od 

dnia pisemnego zgłoszenia. 

5. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z przyczyn innych niż tkwiące w przedmiocie umowy, 

a w szczególności powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, 

zdarzeń losowych. 

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wad nie 

mógł w sposób pełny korzystać z przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 
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8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca w okresie gwarancji będzie przeprowadzał bezpłatne przeglądy gwarancyjne  

w terminach:  

1) pierwszy przegląd do końca upływu 12 miesięcy po dacie bezusterkowego końcowego 

odbioru, 

2) kolejny przegląd do końca 24 miesiąca po dacie bezusterkowegokońcowego odbioru, 

3) ostatni przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. 

10. Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub  części w przypadku 

wystąpienia okoliczności: 

1) Likwidacji firmy Wykonawcy, 

2) gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, 

3) W przypadku nieprzejęcia od Zamawiającego przez Wykonawcę terenu robót w terminie 

5 dni od daty podpisania umowy, 

4) W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę robót przez okres co najmniej 5 dni 

roboczych od daty przejęcia terenu robót, 

5) Jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn 

wskazanych w ust. 1 z wyjątkiem przypadku, kiedy realizacja umowy nie leży w interesie 

publicznym, uznawane będzie za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia wraz  

z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności. 

 
 

§8 
KARY UMOWNE 

Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) W przypadku odstąpienia od umowy przez z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

upływu terminu wskazanego w § 1 ust. 3, 

c) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  

w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto o 

którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, 

Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń do wysokości poniesionej szkody, na ogólnych 

zasadach kodeksu cywilnego. 
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§9 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty  

w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

1) W uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od 

Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, 

Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia 

2) W innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian 

wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego 

miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Zamawiającego i  jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: …………………….2018 

2. Oferta Wykonawcy z dnia …………………………. 

 


