
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

WZÓR UMOWY  

 

zawarta w dniu ……………... w ……………………, pomiędzy ………………… reprezentowaną 

przez: 

…………………………………….. 

przy kontrasygnacie 

………………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

………………………………. 

………………………………. 

 

reprezentowaną przez:  

………………………………. 

………………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

W wyniku przeprowadzonego w dniu …….. 2017 r. przetargu nieograniczonego Zamawiający 

zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

…………………………………………………………………….w ramach zadania  pod nazwą 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że wyżej wymienione osoby są upoważnione do zawierania umów                   

w imieniu swoich firm i ponoszą odpowiedzialność za realizację niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że działają w dobrej wierze i zobowiązują się przestrzegać z należytą 

starannością ustalenia wynikające z niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu, zgodnie                              

z zestawieniem (formularzem wyliczenia kosztów zakupu wyposażenia) ,specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertą 

Wykonawcy. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 

a) termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy, 
b) termin zakończenia: 21 dni od podpisania umowy 

 

§ 4 

1. Dokumenty załączone do materiałów przetargowych w postaci: 

a) oferty Wykonawcy, 

b) SIWZ,  

stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

2. Odbioru przedmiotu umowy strony dokonują na poszczególnych  stadionach na  podstawie 

protokołów odbioru podpisanych przez obie strony. 



3. W razie stwierdzenia w trakcie odbiorów braków, wad w dostarczonym sprzęcie lub 

dostarczeniu go w części lub całości niezgodnie z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć sprzęt stanowiący przedmiot umowy wolny od wad i braków w terminie 10 dni 

roboczych. 

 

§ 5 

 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 

1.Cena brutto przedmiotu umowy wynosi ………….. zł (słownie: ………………………. złotych)  

2.Płatność zostanie zrealizowana w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury VAT po wykonaniu dostawy przez Wykonawcę. 

3.Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony 

przez Strony, po przeprowadzeniu prób sprzętu. 

4. Określona w ust. 1 cena przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy          

w tym koszt jego transportu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 

Termin płatności  faktury wynosi do 21 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

6. Wierzytelności z tytułu należności przysługujących Wykonawcy za wykonany przedmiot 

umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wraz z dostarczeniem sprzętu Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 

dokumentację techniczną oraz pełną informację o prawidłowym używaniu sprzętu, w 

szczególności dotyczącą przeglądów, konserwacji itp. 

 

§ 6 

Gwarancja, jakość i rękojmia za wady 

1.Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  wykonanego przedmiotu umowy. 

2.Termin gwarancji jakości wynosi ………….. miesiące i liczy się od dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli okres gwarancji na sprzęt jest dłuższy niż …….. 

miesiące, to okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu o czas wynikający z gwarancji 

udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny, który podlega akceptacji 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do protokołu odbioru 

końcowego robót. 

3.Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad 

określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577- 581 KC. 

4.Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rękojmia 

wynosi 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 

5.W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości wad lub usterek 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. 

6.Usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym będzie wykonane w czasie nie dłuższym niż 72 

godziny, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę. 

7. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek w wyznaczonym terminie strony 

dopuszczają wydłużenie okresu naprawy do 7 dni pod warunkiem że Wykonawca dostarczy 

nieodpłatnie równoważne urządzenie zastępcze w terminie 24 godzin od przekazania 

informacji o braku możliwości usunięcia usterki w terminie 72 godzin 

8.W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 



Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §7 niniejszej umowy oraz domagać się 

ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia 

może powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstałymi  z tego tytułu kosztami 

obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 

umowy i przepisów Kodeksu Cywilnego. 

9.Po naprawie gwarancyjnej, okres gwarancji na naprawiony (wymieniony) element biegnie od 

nowa. 

§ 7 

Kary umowne 

Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne.                

Kary te mogą być naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% ceny umownej brutto                 

o której mowa w §5 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym upływa termin zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy określonego w § 3 niniejszej umowy, 

b)za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                     

i gwarancji w wysokości 0,5% wartości netto wadliwego lub brakującego sprzętu zgodnie                

z formularzem wyliczenia ceny stanowiącym załącznik do umowy, liczonego za każdy dzień 

zwłoki od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad lub braków, 

c)w wysokości 10% ceny umownej brutto określonej w §5, w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny 

umownej brutto określonej w §5, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

3.Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

przewidzianych w kodeksie cywilnym, w przypadku gdyby poniesiona szkoda przewyższała 

zastrzeżone kary umowne. 

§ 8 

Zmiany postanowień niniejszej umowy 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną 
część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań prawa zamówień 
publicznych. 
2.Zamawiający  dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy: 
a)niezbędna jest zmiana terminu zakończenia dostaw z uwagi na niesprzyjające                  
warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację dostawy (o ilość dni występowania tych 
warunków), 
b)nastąpi zmiana stawki podatku VAT po podpisaniu umowy i niezbędna będzie zmiana 
wynagrodzenia brutto z tych przyczyn, 
c)wystąpienia siły wyższej, 
d) nastąpi zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 9 

1.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

2.Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim żadnych informacji poufnych lub 

prawnie zastrzeżonych, związanych z wykonaniem umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 



 

 

§10 

Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez strony umowy pod rygorem nieważności. 

 

§11 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu Umowy strony zobowiązują 

się rozpatrywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia 

kompromisu spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza Umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:  

 
 
 
 


