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Załącznik Nr 3 do ZP.271.2.5.2019 

 

wzór umowy 

 

UMOWA  ZP.272.2.5.2019 

 

zawarta w Gostyninie w dniu ............................... 2019 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z 

siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego 

kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 

a ...................................................................................................................................................  

 

.............................................................................................................................................  

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostarczenie kamery 

termowizyjnej oraz czterogazowego przenośnego miernika gazów. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej kamery termowizyjnej oraz przenośnego 

miernika gazów o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik do zapytania ofertowego oraz jednocześnie załącznik do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy określony w ust. 1  musi być nowy, pełnowartościowy, w pierwszym 

gatunku, zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

§ 2 

Termin i miejsce dostawy 
 

1.  Dostawa przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 

podpisania umowy.  

2.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.  

3.  Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 

zawiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy. 

4.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania, podpisanego przez obie 

strony niniejszej umowy, w dniu dostawy. 

5.  Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, stwierdzi 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia lub w uzasadnionych przypadkach poinformuje 

Wykonawcę o ustalonych wadach.  

6.  Stwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia jest podstawą  

do wystawienia protokołu odbioru, stwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, 

podpisanego przez obie strony niniejszej umowy. 
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7.  W przypadku stwierdzenia braków, wad ukrytych lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu 

umowy zaistniałych bez winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

stwierdzone braki lub wady w terminie określonym przez Zamawiającego.  

8.  W przypadku ujawnienia wad niemożliwych do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się  

wymienić przedmiot zamówienia na wolny od wad w terminie wyznaczonym przez  

Zamawiającego. 

9.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych 

podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek 

okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się  

z niewykonania postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Wskazanie osób do kontaktów 
 

Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

– ze strony Zamawiającego upoważniony jest – …………………………., tel. …………., 

– ze strony Wykonawcy upoważniona/y jest – …………………..……., tel. …….…………. 

 

§ 4 

Warunki gwarancji 
 

1. Wykonawca udziela niniejszym na przedmiot dostawy Zamawiającemu 24 - miesięcznej 

gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu o którym mowa w § 2 ust. 6, niniejszej umowy,  

na następujących warunkach: 

1) czas  naprawy  gwarancyjnej   nie   może  przekroczyć  21 dni  roboczych  od  chwili       

otrzymania zawiadomienia o uszkodzeniu; 

2) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  

z tym kosztów; 

3) naprawy i przeglądy dokonywane w okresie gwarancji  będą potwierdzane wpisem   

w „ Książce gwarancyjnej”; 

4) koszt transportu i naprawy przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie brutto …………………… (słownie: ………………………………………….) złotych, 

obejmującej należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie obejmuje sprzęt oraz dostawę przedmiotu zamówienia i inne prace i czynności, 

do których realizacji zobowiązał się Wykonawca. 

3. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę za dostawę przedmiotu umowy po przekazaniu Zamawiającemu 

sprzętu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. 
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5. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - …………………….. 

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

 

§ 6 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kar umownych: 

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

umowy. 

a) za opóźnienie w dostawie w terminie określonym w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, 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 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, 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 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych wezwań Zamawiającego nie wykonuje umowy 

zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, 

b) kara umowna naliczona przez Zamawiającego z powodu określonego w ust. 2 przekroczy 

kwotę 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie 

wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego. 

6. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury VAT zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

§ 7 

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, 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. 
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§ 10 

 

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

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

      ...............................                   ............................. 


