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Zał. 3  ZP.271.2.10.2019 

W Z Ó R U M O W Y 

UMOWA ZP.272.2.10.2019 

zawarta w Gostyninie w dniu ................................ r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z 

siedzibą w Gostyninie, ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin, zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bożeny Sokołowskiej 

a 

................................................................. z siedzibą w ....................................................., wpis 

do …………………., zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, godnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 18 Oczyszczaczy 

powietrza wraz z zapasowymi filtrami do szkół i przedszkoli na terenie miasta 

Gostynina. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszystkie oferowane oczyszczacze są jednego modelu; 
2) urządzenia posiadają zdolność przepływu czystego powietrza przez oczyszczacz 

powietrza na poziomie minimum 400 m
3
/h dla pyłów; 

3) oczyszczacze są wyposażone w zestaw oryginalnych filtrów i pozostałe niezbędne 

elementy konieczne do natychmiastowego uruchomienia urządzenia. Urządzenie 

wyposażone jest w co najmniej 3 filtry: 

a) filtr wstępny na początku, 
b) filtr z węglem aktywnym, 
c) filtr EPA: klasy E11 lub klasy E12 lub filtr HEPA klasy H13 lub wyższej 

zgodnie z normami podanymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy.  

4) Oczyszczacze powietrza spełniają warunki, że przynajmniej na jednym trybie 

pracy poziom głośności nie przekracza 35 dB; 
5) Urządzenie wyposażone jest we wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, 

wyświetlanie poziomu PM 2,5 

6) Urządzenie jest oznakowane znakiem CE; 
7) Oczyszczacze zostały wyprodukowane w roku 2019 oraz są fabrycznie nowe. 
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4. Zamówienie o którym mowa w ust. 1 obejmuje także do przeszkolenia pracowników 

placówek w zakresie bieżącej eksploatacji urządzenia, wraz z obsługą wymiany 

zużytych filtrów na nowe.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz 

kompletność dostarczonego przedmiotu umowy. 
6. Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu “W poszukiwaniu zdrowego 

powietrza” Numer umowy 47/PZ/V/D/19 zawarta dnia 12 lipca 2019 r. w Sannikach 

Nazwa programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 

MAZOWSZE 2019. 
 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 21 dni od dnia 

zawarcia umowy. 

2. Wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

 

 § 3  

Wskazanie osób do kontaktów 
 

1. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji, przedmiotu umowy jest 

…………….. 

2. Osobą do odbioru przedmiotu umowy oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

będzie pracownik wyznaczony przez Zamawiającego.  

3. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji oraz przekazania przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy upoważniony/a jest ……………………………… 

4. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego. 
 

§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za przedmiot umowy wymieniony w § 1 ust 1, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. w wysokości …………………….  

złotych brutto (słownie: ……………………….), uwzględniającą podatek od towarów i usług 

VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu i 

protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 

…………………………... 
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT,  NIP 971-06-64-961. 

 

§ 5 

Reklamacja, gwarancja i rękojmia 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad, nieprawidłowości 
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w wykonaniu przedmiotu umowy lub niezgodności przedmiotu umowy z jej zapisami, 

Zamawiający uprawniony jest do nie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i 

przesłania Wykonawcy swoich zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od ich wykrycia. 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie trzech dni 

roboczych od jej otrzymania. Brak odpowiedzi Wykonawcy we wskazanym terminie 

oznacza przyjęcie reklamacji. 

2. Przyjęcie reklamacji oznacza pisemną akceptację wszystkich wyszczególnionych w niej 

uwag wskazanych przez Zamawiającego, jak również dokonania w oparciu o te uwagi 

korekty przedmiotu umowy w terminie ustalonym wspólnie przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji. 

3. Brak przyjęcia reklamacji zgodnie z ust. 1, jak również nie usunięcie wad w terminie 

wskazanym w ust. 2, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w 

całości lub w odpowiedniej części. 

4. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego wad, 

usterek i nieprawidłowości w terminie określonym w ust. 2, Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy.  

5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia, poprzez 

podpisanie, przez obie strony Protokołu zdawczo-odbiorczego, z zastrzeżeniem ust. 9. 

6. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

7. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Zamawiającego i przesłany do 

Wykonawcy w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego i przesłanie jednego egzemplarza do Zamawiającego.  

8. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie sporządzony dla całości wykonania umowy, a nie do 

odbioru poszczególnego urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

9. W przypadku niewykonania części umowy lub nieprawidłowego wykonania części 

umowy, odbiór umowy będzie dotyczył tylko prawidłowego wykonania części umowy. 

10. W protokole zdawczo-odbiorczym będą wymienione daty przekazania 

poszczególnych urządzeń do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 24 miesięcy i rękojmi 

na okres 24 miesięcy, od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, tzn. w przypadku 

przekroczenia terminów wskazanych w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust.1, za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku udzielenia gwarancji lub wykonywania obowiązków objętych gwarancją 

niezgodnie z warunkami wskazanymi w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w  wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 1 za 

każdy przypadek. 
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3. W przypadku wykonywania obowiązków objętych rękojmią niezgodnie z warunkami 

wskazanymi w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 1 za każdy dzień opóźnienia w 

realizacji obowiązków w zakresie rękojmi. 

4. Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania umowy niż określone w ust. 1 – 5 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 1. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach: 

1) niewykonania umowy, 

2) w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w szczególności gdy ponad 

30% produktów z całości dostawy okaże się wadliwe – będzie on zobowiązany do 

zapłaty kary umownej w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu 

umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

jeżeli kwota naliczonej kary umownej nie pokryje w pełnej wysokości poniesionej 

szkody, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych – na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy, mają zaś 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych aktualnie 

obowiązujących a dotyczących przedmiotu umowy. 

2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze 

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 


