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                                                                     Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZP.271.2.39.2018 

 

UMOWA Nr  ZP. 272.2.39.2018 

 

zawarta w Gostyninie w dniu ...... ................  pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z siedzibą w 
Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej 
 

a  

................................................................................................................................................. z siedzibą w  
…………………, zwanym  dalej Wykonawcą 
o następującej treści:        

 

 
PRZEDMIOT UMOWY  

 

§ 1 
Mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r., poz. 1579 ze zm.) zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność urządzeń, wydać mu 
urządzenia oraz przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie ich obsługi, a Zamawiający 
zobowiązuje się urządzenia zgodne z jego wymaganiami odebrać i zapłacić za nie wynagrodzenie.  

 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa rębaka spalinowego: …………………… (model, nazwa 

oznaczenie producenta)  wraz z przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego. 
2. Przedmiot ww. dostawy zgodny jest z wymaganiami Zamawiającego oraz ofertą Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy urządzenia oraz jego rozładunku w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego na terenie miasta Gostynina tj. ……….……………..…………… 
………………………….  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie 
do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością oraz 
aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

 

§ 3 
Wykonawca oświadcza, że opisany w § 1 przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, wolny od 
jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążony na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem 
żadnego postępowania bądź zabezpieczenia. 

 

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY  
 

§ 4.  
1. Strony ustalają, ze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy oraz przeszkolić 

personel Zamawiającego w terminie  do dnia 16 lipca 2018 r. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, 
gwarantujących należyte wykonanie umowy. Wykonawca odpowiada jak za działania lub 
zaniechania własne, podwykonawców i osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę. 
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WYNAGRODZENIE  
 

§ 5.  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą cenową  
kwotę: …………………….. zł brutto, (słownie:  ................................................................................ 
.................................................) złotych, zawierającą obowiązujący podatek od towarów i usług 
VAT.  

2. Zapłata nastąpi w terminie  do 21  dni od dnia doręczenia faktury po wykonaniu umowy, dokonaniu 
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy dostaw oraz przeszkoleniu wskazanego personelu 
Zamawiającego.  

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół bezusterkowego odbioru urządzenia wraz 
z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w jego obsłudze potwierdzony przez Wykonawcę i 
Zamawiającego.  

4. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i 
doręczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON  
 

§ 6.  
 

1. Wraz z dostawą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 
(w języku polskim) pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w 
szczególności:  

a) instrukcje obsługi urządzenia,  

b) gwarancje,  

c) certyfikaty; specyfikacje. 

2. W przypadku gdy przedmiot umowy ma wady, które ujawnią się podczas obioru, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na usunięcie wad, nie krótszy niż 3 dni. 

3. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu 
bezusterkowego odbioru. 

 
KARY UMOWNE 

 

§ 7. 
 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujący wypadkach i 
wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w  dostawie lub przeszkoleniu  personelu  Zamawiającego  w umówionym 
terminie w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony 
od umownego terminu zakończenia umowy do dnia jej odbioru przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń,  

b) za opóźnieni w usunięciu stwierdzonych wad podczas odbioru lub w okresie gwarancji i 
rękojmi w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie - do dnia ich faktycznego 
usunięcia,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.  
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2. W przypadku gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.  

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA  
 

§ 8.  
 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiot dostawy. Okres gwarancji ustala 
się na …… miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru. 

2. W razie ujawnienia się wady, która jednocześnie jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i 
udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna 
ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi, a 
dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub 
użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie. 
Wykonawca jest zobowiązany z tytułu rękojmi do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istnienia wad nie nadających 
się do usunięcia Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 
obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i 
technicznej, 

b) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od 
Wykonawcy naprawiania szkody wynikłej z opóźnienia. 

5. O wykryciu wad Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 
dni od daty jej ujawnienia. 

6. Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie uzgodnionym przez strony, jednak nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 

9. Wykryte wady usuwane będą w miejscu, w którym urządzenie jest użytkowane, chyba że będą inne 
uzasadnione przesłanki wskazujące na potrzebę usuwania wad poza miejscem użytkowania 
urządzenia. 

10. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania urządzenia, koszt 
i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca od chwili wydania wadliwego urządzenia przez Zamawiającego do chwili odbioru 
przez Zamawiającego od wykonawcy urządzenia po usunięciu wad. 

11. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 2 lat licząc od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

12. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 
stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbiorczych 
przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej przedmiot odbioru. Jeżeli Zamawiający przed 
odbiorem przyjął przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po upływie, którego wygasają 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu do eksploatacji. 
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13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów 
rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym przypadku roszczenia 
Zamawiającego wygasają w ciągu roku. 

14. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z 
tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów 
Kodeksu Cywilnego.  

 
ZMIANA UMOWY 

§ 9. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 10 
1. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku:  

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, 
jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub 
uniemożliwi ć ewentualne zaspokojenie wierzyciela,  

c) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy,  

d) w przypadku, gdy wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w 
terminie określonym w § 4 ust 1 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował 
dostawy w ciągu 5 dni od otrzymania wezwania. 

2. Wykonawca może od umowy odstąpić w przypadku gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia 
przyjęcia przedmiotu umowy.  Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze 
stron. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 11.  
3. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy w postępowaniu poprzedzającym 
zawarcie tej umowy stanowią jej integralną część.  

 

§ 12. 
Wszystkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 13.  
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                            Wykonawca 
 
   

 
   …………………………      ……………………… 


