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Wzór umowy zał. nr 4 
Umowa……/2019 

 
W dniu ............................ 2019 roku w Stepnicy pomiędzy:  
Gminą Stepnica ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, NIP 856-00-08-633 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza –Andrzeja Wyganowskiego  
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 
a  
………………………………………….NIP: ……………………………… 
 reprezentowanym przez  
………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą 

 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.1986 ze zm.) zawarto umowę  o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest 
Zakup i dostawa bocznego przyrządu tnącego przeznaczonego do montażu na 

łodzi motorowej 
 
zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w  zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony 

w ust. 1  
3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 

Wykonawcy wraz z opisem parametrów technicznych sprzętu, potwierdzających zgodność 
co do rodzaju i wymagań określonych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, przy 
zachowaniu należytej staranności. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do przeniesienia na Zamawiającego prawa 
własności sprzętu, o których mowa w ust. 1.  

6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) 
……………………………………. tel. …………………….  

7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) 
……………………………….. tel. ………………………….  

 
§ 2 

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

 
§ 3 

Dostawa i odbiór 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1 ust. 1 

w  terminie ………………… dni czyli do dnia ………...2019 r. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, Urząd Miasta i Gminy w 

Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. 
3. O terminie odbioru sprzętu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

na piśmie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem 
dostawy. 

4. Odbiór sprzętu zostanie poprzedzone szczegółową analizą zgodności parametrów 
technicznych z opisem umieszczonym w ofercie Wykonawcy w obecności 
upoważnionych przez Strony osób. Na podstawie dostarczonych dokumentów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w dniu dostawy kompletnej dokumentacji 
sporządzonej w języku polskim, zawierającej atesty aprobaty i wszelkie niezbędne 
dokumenty potwierdzające jakość.  

 
§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą  wynosi: 
brutto: ………………………. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych). 

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury. 

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 
§ 5 

Warunki Gwarancji 
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy bez wad i usterek. 
2. Wykonawca udziela gwarancji dobrej jakości dostarczonego sprzętu, liczonej od dnia 

podpisania bez uwag protokołu odbioru ……………… miesięcy 
3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu umowy w okresie udzielonej 

gwarancji. 
4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do bezpłatnego ich usunięcia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni 
roboczych, licząc od dnia zgłoszenie wady elektronicznie za pomocą e-mail. W przypadku 
braku możliwości usunięcia wady/usterki w wymaganym terminie, Wykonawca 
zobowiązany jest zastąpić nowym urządzeniem. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi 
koszty naprawy, koszty wysyłki do serwisu oraz wszelkie inne koszty związane z obsługą 
gwarancyjną.  

 
 
 



                   
 

3

§ 6 
Kary Umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne  
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu niniejszej umowy; 

b) 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4  ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień opóźnienia wymiany lub usunięcia wad,  o których mowa w § 5 ust. 4 
niniejszej umowy; 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci 
drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia 
określonej w § 4 umowy. 

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dojście do skutku dostawy, 
jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą". 

5. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których 
zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych 
w związku z realizacją przez Wykonawcę umowy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Postanowienia Końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

 
Załączniki: 
- formularz oferty 
 
 
............................................                       ........................................ 

Zamawiający      Wykonawca 
 


