
 

 1 

                                                                                                                Załącznik nr 4 
 

WZÓR UMOWY 
  
zawarta w dniu …….. 2018 roku pomiędzy Gminą Świecie mającą swą siedzibę przy ulicy 
Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez: 
 
1. Burmistrza – inż. Tadeusza Pogodę  
oraz Skarbnika – mgr Marzennę Rzymek – udzielającą tej czynności kontrasygnaty 
 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………... 
NIP: ……………….. ; REGON: ……………., 
zwaną(-nym) w dalszej części umowy Wykonawcą,  
którego (-ą)  reprezentują: 
 
1. ……… 
 
o następującej treści: 
w wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego 
zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą  w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na lata 2014-2020  oraz w 
oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z  art. 4 
pkt 8  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zakup wraz z dostawą wyposażenia dla 
Projektu „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i 
Rehabilitacji” została wybrana oferta Wykonawcy, który oświadcza, że zakres świadczenia 
wynikający z postanowień niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Projektu „Rozbiórka części 
budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji” część …, zgodnie z ofertą 
nr…., zwanych w dalszej treści umowy wyposażeniem.  
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  dostawy wyposażenia transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego tj. pod adres Ośrodka Integracji i Rehabilitacji  
ul. Św. Wincentego 3, 86-100 Świecie, województwo kujawsko-pomorskie; 

2)   montażu lub uruchomienia dostarczonego wyposażenia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, jeżeli dany element wyposażenia wymaga montażu i uruchomienia, 

3)  dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, których postanowienia nie będą mniej 
korzystne dla Zamawiającego, od postanowień niniejszej umowy na wyposażenie, 
objęte przedmiotem niniejszej umowy, w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
dokumentów gwarancyjnych, a treścią niniejszej umowy w zakresie gwarancji 
obowiązują postanowienia niniejszej umowy,  

4)  usunięcia usterek lub wad lub innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
wyposażenia stanowiącego przedmiot dostawy objętej postanowieniami niniejszej 
umowy albo wymiany dotkniętego wadą lub usterką lub inną nieprawidłowością 
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wyposażenia stanowiącego element dostawy lub poszczególnej części takiego 
wyposażenia, zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone elementy wyposażenia są fabrycznie nowe, wolne 
od wad technicznych, dopuszczone do obrotu i stosowania. 
4. Wyposażenie jak i jego elementy, nie mogą nosić śladów użytkowania lub uszkodzenia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą 
umową warunkach. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z poszanowaniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
§ 2 

1. Termin wykonania umowy:  …… dni licząc od dnia podpisania umowy.  
2. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez obie Strony 
protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 
…………………. (słownie: ……………….…………………….) złotych, w tym należny 
podatek VAT ………….. (słownie ………………….) złotych. 
2. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie cen przyjętych przez 
Wykonawcę w złożonej ofercie – załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegną podwyższeniu przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 
po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na konto bankowe podane na 
fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu. 
6. Wykonawca wystawi faktury na płatnika: 
Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, posiadająca numer                 
NIP 5591003606.   
7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego ulokowanego w Banku Millennium 
S.A. Nr 22 1160 2202 0000 0000 6089 7881 na konto Wykonawcy.  
8. Spełnienie świadczenia przez Zamawiającego nastąpi w dniu obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 
 

§ 4 
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany jest w takiej 
sytuacji do zapłaty następujących kar umownych: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
umowy 
b) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1   
w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia 
c) niedotrzymania terminów podjęcia naprawy lub/i wykonania naprawy dostarczonych 
elementów wyposażenia, określonych w § 5 ust. 3 pkt 2 umowy w ramach gwarancji, 
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 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 
opóźnienia. 
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem 
okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp.  
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia, co 
nie zwalnia Wykonawcy od zapłacenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
w przypadku, gdy kary nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
5.  Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych 
tytułów. 
6. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych, może je 
potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyposażenie w ramach realizacji 
przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy. 
2. Zamawiający jednoznacznie przestrzega, iż dostarczenie przez wykonawcę na etapie 
realizacji umowy jakiegokolwiek elementu wyposażenia nieodpowiadającego przedstawionej 
ofercie, opisowi i wymogom technicznym lub nieobjętego wymaganymi atestami będzie 
skutkowało brakiem odbioru całego przedmiotu zamówienia. 
3.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego bez 
zastrzeżeń protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 
4.Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) bezpłatnego usuwania usterek, jakie wystąpią w dostarczonych elementach wyposażenia 
w okresie gwarancji, 

2)  podjęcia naprawy w okresie gwarancji w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia 
usterki i wykonania naprawy najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
usterki do punktu serwisowego; zgłoszenia usterek dokonywane będą do punktu 
serwisowego faksem lub pocztą elektroniczną, w tym celu Wykonawca wskazuje nr 
faksu ............................. oraz adres e-mail …........................@..................... dostępny 
w godzinach pracy Zamawiającego; zgłoszenia przesłane po godzinach pracy serwisu 
traktowane będą jak wysłane w najbliższym dniu roboczym o godzinie otwarcia punktu 
serwisowego. 
5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu wydłuża się o czas usunięcia usterek lub 
wad. 

 
§ 6 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące 
uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 

2) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, noszącego znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy  
w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 
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3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających 
dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla 
Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie 
zwiększone. 

2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron 
wniosku i jego akceptacja przez obie Strony. 

 
§ 7 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego pełni – Ewelina Janiszewska tel. 665 600 652 
kontaktowy, a Wykonawcę reprezentuje ……………..tel. kontaktowy …………………., 
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
zobowiązania umowne, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
3. Dostarczenie, montaż i przygotowanie do używania przedmiotu umowy odbywać się 
będzie transportem i przy użyciu narzędzi zapewnionych przez wykonawcę na jego koszt  
i ryzyko, 
4. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcę 
do chwili podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru bez uwag. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzwi, ścian, podłóg przed uszkodzeniem 
przy wnoszeniu oraz do naprawienia ewentualnych uszkodzeń powstałych z winy 
wykonawcy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania zamawiającego o planowanym terminie 
dostarczenia wyposażenia, z wyprzedzeniem minimum trzydniowym. 
 

§ 8 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 
aneksu. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 11 
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1. 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający                                                                                          Wykonawca 


