Umowa nr ………….
zawarta w dniu ……………………..r. w Świeszynie
z Wykonawcą wybranym na podstawie szacowania rynku.
Zamawiający:
AKADEMIA ROZRYWKI IWONA SIEROTKO
ul. Letnia 10; 76-024 Świeszyno
NIP: 8392863615
reprezentowany przez:
- Iwonę Sierotko
i Wykonawca:
……………………….
…………………………
……………………………….
zawarli umowę następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
pojazdu specjalny opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej
Asortymentem. W zakresie przedmiotu umowy mieści się również instalacja, uruchomienie oraz
wykonanie testów poprawnego działania dostarczonego Asortymentu.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Asortyment do Zamawiającego pod adres: ul. Letnia 10,
76-024 Świeszyno, na swój koszt i ryzyko. Wykonawcę obciążają także koszty związane z
ubezpieczeniem przedmiotu umowy w czasie jego załadunku, transportu i rozładunku.
3. Wraz z Asortymentem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim
oraz certyfikaty zgodności ze znakiem CE (Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą
wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy tego typu sprzęcie tj. kart gwarancyjnych,
instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikatów) – wszystkie dokumenty załączone do
dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w formie drukowanej
4. Wszelkie czynności mające na celu wykonanie przedmiotu umowy powinny być realizowane przez
Wykonawcę w sposób zgodny z zasadami techniki, normami branżowymi oraz przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy i innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wszelki dostarczony Asortyment powinien być fabrycznie nowe, nieużywany i spełniać wymagania
stosownych norm, w tym norm bezpieczeństwa.
§ 2. Realizacja umowy, terminy
1. Wykonawca dostarczy Asortyment na adres: ul. Letnia 10, 76-024 Świeszyno, co zostanie
potwierdzone pisemnym protokołem odbioru ilościowego dostawy (poprzedzonym dokonaniem
prób poprawnego działania dostarczonego Asortymentu) podpisanym przez należycie
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Dostawa nastąpi w terminie od
momentu podpisania umowy, nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r.
2. Sprzedaż oraz przeniesienie własności Asortymentu na Zamawiającego następuje z dniem

podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
4. W przypadku zgłoszenia w Protokole Odbioru konieczności usunięcia wad lub usterek albo
wykonania poprawek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz wykonania we
wskazanym przez Zamawiającego w Protokole terminie, a tak wykonane poprawki podlegają
ponownemu odbiorowi.
5. Określone w niniejszym paragrafie terminy realizacji Umowy uważane będą za dotrzymane jedynie
w przypadku podpisania w tym terminie przez Strony stosownych Protokołów bez zastrzeżeń.

§ 3. Wynagrodzenie oraz warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę umowną:
a) netto: …………….. zł.
(słownie: …………………………… zł)
b) brutto z podatkiem VAT w wys. 23%: ……………………….. zł.
(słownie: …………………………………..) brutto
zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania
3. Strony oświadczają, iż są podatnikami VAT upoważnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur
VAT:
NIP Wykonawcy:
…………………
NIP Zamawiającego: 839 286 36 15
§ 4. Warunki gwarancji, rękojmia.
1. Na sprzedany Asortyment Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 24
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny
od wad. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze, że dostarczony asortyment posiada widoczne
uszkodzenia, jest niezgodny z zamówieniem lub występują braki ilościowe, Wykonawca w
terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się wymienić asortyment na wolny od wad.
§ 5.Osoby kontaktowe
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest
Iwona Sierotko, tel. 668 674 538, email biuro@akademiarorywki.pl
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest
……………………………………………………

§ 6.Odpowiedzialność, kary umowne,
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego dla Zadania którego
dotyczy umowa, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które
odpowiada Wykonawca;
2) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego dla Zadania, którego
dotyczy umowa, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części;

3) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto przewidzianego dla Zadania, którego
dotyczy umowa, za dostarczenie niezgodnego z określonym w §1 przedmiotu zamówienia,
chyba, że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany
przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni.
2. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 10 dni od wezwania.
3. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.

§ 7.Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający, w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru technicznego, ma prawo odstąpić
od Umowy, w następujących przypadkach:
1) Gdy Wykonawca dokonał dostawy Asortymentu o parametrach innych niż określone
w Formularzu cenowym
2) gdy Wykonawca w terminach wynikających z Umowy, nie rozpoczął realizacji umowy, lub
przerwał jej realizację i w ciągu 7 dni lub w szczególnych okolicznościach w terminie
krótszym od podanego w Umowie, nie rozpoczął lub wznowił realizacji Umowy.
3) Gdy Wykonawca przeniósł prawa lub obowiązki wynikające z Umowy w całości lub części na
podmiot trzeci.
4) Gdy Wykonawca zatrudnił podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5) Gdy Zamawiający na podstawie wystarczających dowodów stwierdzi, że Wykonawca lub inna
osoba działająca w jego imieniu zaproponowała komukolwiek przyjęcie korzyści majątkowej
lub osobistej, darowiznę, prezent lub jakąkolwiek inną korzyść w związku z Umową lub
czymkolwiek związanym z realizacją Umowy, pod warunkiem, że Wykonawca miał
możliwość przedstawienia swoich wyjaśnień Zamawiającemu, jeśli tego żądał.
6) W przypadku opóźnienia w realizacji Zamówienia przekraczającego 15 dni.
7) W przypadkach przewidzianych prawem.
2. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego uprawnień przysługujących mu na podstawie
niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa do naliczenia i dochodzenia
jakichkolwiek kar umownych (w tym kary naliczanej z tytułu odstąpienia jak odszkodowań,
zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego w wyniku niedotrzymania zobowiązań
przez Wykonawcę).
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej i musi zostać złożone
Wykonawcy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do
4. Poza przypadkami określonymi w niniejszej umowie oraz Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może
odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).

§ 8.
Strony przewidują możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa,
nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności
zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, że Umowa niniejsza stanowi całkowite porozumienie pomiędzy Stronami odnośnie
spraw w niej unormowanych i nie istnieją żadne inne warunki dotyczące jej realizacji – ustne lub
pisemne – niż zawarte w niniejszej Umowie. Wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia
lub uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu Umowy zostają zastąpione niniejszą
Umową.
2. Strony wyłączają możliwość przekazania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobie
trzeciej.
3. Wykonawca nie może przenosić w jakikolwiek sposób żadnych z jego praw i obowiązków
wynikających z tej Umowy bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako tworzące, ustanawiające,
powodujące lub w inny sposób sugerujące powstanie wspólnego przedsięwzięcia, spółki cywilnej,
przedstawicielstwa lub stosunku pracy jakiegokolwiek rodzaju pomiędzy Stronami.
5. Każda ze Stron samodzielnie pokrywa wszelkie koszty i wydatki związane z wykonywaniem przez
niej postanowień niniejszej Umowy.
6. Niniejsza Umowa może być zmieniana i uzupełniana jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Zmiana osoby kontaktowej danej Strony wymaga poinformowania drugiej Strony w
formie pisemnej lub faksowej bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do Umowy.
7. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia pomiędzy Stronami, spory wynikające z
Umowy lub z nią związane, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwego według
siedziby Zamawiającego. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona jedynie za zgodą obu stron w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz prawa polskiego, a spory rozstrzygane będą przez sąd odpowiedni miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
9. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
10. Integralną część niniejszej umowy stanowią zapisy w ofercie i szczegółowym opisie zamówienia.
11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

…………………….

Zamawiający

…………………….

