
Załącznik Nr 4 do SIWZ 

UMOWA (wzór) 

Nr …........../10/2018 

W dniu ……………. 2018 roku w Łebie pomiędzy: 

Spółka Wodna Łeba z siedzibą w Łebie,  przy ul. Wspólnej 1, kod: 84-360 Łeba, 

krajowy numer identyfikacyjny 8410003516,  zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, w 

imieniu której działa: 

1. Stanisław Wałek – Przewodniczący Zarządu, 

2. Zbigniew Rożnowski – Dyrektor Biura, Pełnomocnik Zarządu 

a 

…………………………………….. 

……………………………………. 

Zwanym dalej Wykonawcą 

NIP: ………………, REGON: ………………………… 

Reprezentowanym przez: …………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą - o następującej treści: 

została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych oraz 

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 

§ 1 

 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę fabrycznie 

 nowej ładowarki teleskopowej zgodnie z ofertą z dnia ……….., do …............................ 

 2. Opis przedmiotu zamówienia: …................................................................................. 

 ……………………….. 

 3. Przedmiot umowy obejmuje koszt zakupu i dostawy w miejsce wskazane przez 

 Zamawiającego tj. Łeba ul. Wspólna 1, 84-360 Łeba 

§ 2 

 Istotne Warunki Zamówienia oraz formularz oferty stanowią integralną część niniejszej 

 umowy. 

§ 3 

 Termin wykonania przedmiotu umowy …................................................................ 

§ 4 

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę: 

 ……………….zł netto ( słownie złotych:…………………………………………...) 

 podatek VAT (………%)………….…zł ……………..zł brutto ( słownie złotych:………) 

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

 realizacją przedmiotu umowy w szczególności koszt zakupu i dostawy do miejsca 

 wskazanego przez Zamawiającego. 

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



 

§ 5 

 1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po podpisaniu protokołu odbioru (do 

 którego wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w 

 SIWZ) i przedstawieniu faktury w terminie do 14 dni przelewem na konto Wykonawcy Nr 

 …………………………………………………………………………………………… 

§ 6 

 Wykonawca w czasie realizacji dostawy ponosi pełną odpowiedzialność cywilno - prawną 

 za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich, z powodu niewłaściwego prowadzenia 

 dostaw. 

§ 7 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczania następujących kar umownych: 

a) karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy. 

b) z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 

  a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

  b) za każdy następny dzień – odpowiednio w każdym z tych dni, 

  c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona   

 w dniu dotarcia do tej strony pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

3. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

 wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części : 

a) W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym lub w interesie zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, zostanie wydany 

nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji dostawy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

 takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 



 3. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, 

    Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół według stanu na dzień odstąpienia, 

§ 9 

 Wykonawca nie może powierzyć wykonania  zamówienia podwykonawcom. 

  

 § 10 

1. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi: ……… m-cy i rozpoczyna bieg od 

dnia podpisania przez przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru, o którym mowa 

w § 5 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz załączy do przed-

miotowego zamówienia dokument gwarancji. 

3. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przedmiotu umowy przez 

okres co  najmniej 5 lat. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego świadczenia przeglądów technicznych 

przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji. 

5. Czas trwania napraw usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancji: 

 a/ podjęcie czynności serwisowych/naprawczych następuje w ciągu 48 godzin, 

 b/ czas trwania naprawy usterek wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych, 

     od momentu powiadomienia Wykonawca przez Zamawiającego o usterce,  

 faksem  lub pocztą elektroniczną, 

   c/ w przypadku naprawy, trwającej więcej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca 

 dostarczy na własny koszt zastępczą ładowarkę teleskopową o parametrach nie 

 gorszych niż będąca przedmiotem umowy. 

6. Usuwanie wszelkich usterek przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym będzie do-

konywane bezpłatnie bez kosztów dojazdu serwisu, dniówek itp. w siedzibie Zama-

wiającego. 

7. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się wymieniać części uszko-

dzone lub zużyte na części oryginalne, fabrycznie nowe. 

8. W przypadku uszkodzenia ładowarki teleskopowej wynikające z  nieprawidłowej ob-

sługi i z winy użytkownika, naprawy są odpłatne. 

9. W przypadku kiedy Wykonawca nie przystąpi do naprawy lub naprawa okaże się 

bezskuteczna to przysługuje nam uprawnienie do naprawy na koszt i ryzyko Wyko-

nawcy.   

§ 11 

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 



 

 § 12 

 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

 otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 


