
Nr sprawy: ZO 2/2019

UMOWA - Projekt
z dnia …………………………..

zawarta w dniu ………………………………. r. pomiędzy:

1. Ośrodkiem Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ,
reprezentowanym przez Dyrektora Marka Chodubskiego
zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a
2. ………………………………………………………………………………………., 

wpisanym do ………………………………………………………………………………………. 
posiadającym NIP ………………………………………….., REGON 
……………………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego ( o wartości do 30.000 euro) została zawarta 
umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Budoowa siłowni zewnętrznej zgodnie z ofertą.
2. Dostarczone urządzenia będą wykonane zgodnie z opisem zawartym w ofercie, załączniku 

nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia a ponadto będą nowe, nieużywane, zamontowane i 
gotowe do użytku.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy 
w wysokości …………………………. zł brutto (słownie: ………………………………..). Wymieniona 
cena zawiera wszelkie obciążenia podatkowe, celne oraz inne koszty związane z wykonaniem 
zamówienia.
2. Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez  Zamawiającego 
prawidłowo sporządzonej faktury i dokonaniu odbioru urządzeń siłowni bez zastrzeżeń 
potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru. 
3. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca  : Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych 
Dren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ ; Różewiec 1 11-600 Węgorzewo : NIP 845-14-22-138



4. Zamawiający dokona zapłaty na konto Wykonawcy, kwoty określonej w fakturze, w terminie 30 
dni licząc od dnia jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ośrodka 
Doren w Różewcu
6. Wykonawca wykona zamówienie w terminie – do 30 listopada 2019 r.

§ 3

DOSTAWA

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. 
w Ośrodku Doren w Różewcu, na własny koszt i ryzyko, w terminie określonym w § 2 ust. 6.

2. Prace polegają na:
- dostarczeniu urządzeń,
- zamontowaniu urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zrealizuje dostawę w dniach – poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7:00 do 
15:30, we wtorki w godz. od 7:30 do 16:00, w piątki w godz. od 7:00 do 13:00. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić zgody na realizację umowy w innych 
dniach i godzinach.

4. Dostarczone urządzenia muszą być tak zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu 
lub pogorszeniu ich stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia.

5. Wydanie urządzeń Zamawiającemu zgodnie z umową będzie potwierdzone podpisanym przez 
obie strony protokołem odbioru, po wykonaniu wszystkich czynności określonych § 1 ust. 2.

6. W przypadku stwierdzenia, podczas odbioru, że dostarczone urządzenia nie są zgodne 
z postanowieniami oferty i niniejszej umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym 
fakcie Wykonawcę, po czym strony sporządzają protokół rozbieżności, w którym:

a. zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub niezgodności dostarczonych urządzeń 
z postanowieniami oferty,

b. określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności.
1. Jeżeli Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności 
jednostronnie, zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad, 
nieprawidłowości lub niezgodności w terminie wskazanym w tym protokole.

§ 4

GWARANCJA

1. Urządzenia objęte są gwarancją na okres ……….. miesięcy zgodny ze złożoną ofertą, 
stanowiącą załącznik do umowy.

2. Jeżeli w okresie gwarancji urządzenia okażą się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się  do 
naprawienia lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do wymiany na nowe, wolne od wad.

3. Warunki serwisu gwarancyjnego:



a. czas reakcji (rozumiany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji przekazane 
Zamawiającemu za pomocą faksu): nie dłuży niż 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki;

b. czas skutecznej naprawy: nie dłuższy niż 14 dni liczonych od momentu zgłoszenia usterki;
c. w przypadku trzykrotnej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od wad.
1. Okres gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 

zgłoszenia do usunięcia usterki.
2. Transport urządzeń zabawowych do miejsca lokalizacji serwisu i z powrotem, w okresie 

gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób 

nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i 
koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie 
niniejszej umowy.

4. Za wady urządzeń zabawowych Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 5

KARY UMOWNE

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy przez zapłatę kar pieniężnych:

a. w przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od 
umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto,

b. w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto za przedmiot zamówienia, którego dotyczyć będzie nienależyte 
wykonanie umowy;

c. w przypadku niewykonania umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 6, 
lub nie usunięcia w terminie stwierdzonych wad lub niezgodności, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia, którego dotyczyć będzie 
opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, w przypadku 
nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy 
i odstąpić od umowy w całości lub w części.

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.



§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w przypadku zmiany terminu realizacji 
umowy, rozumianej jako zmiana terminu określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, 
ze względu na okoliczności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu 
stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


