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UMOWA - wzór  

Nr DTiT-D-…-2022 
na dostawę i montaż  

 
zawarta w dniu …2022 r. w Gnieźnie, pomiędzy: 
 
Miastem Gniezno-Gnieźnieńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora  - Jacka Mańkowskiego, działającego przy niniejszej czynności na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 a 
…………………………………………………… 
mającym siedzibę w ………………………………………………………………………..…. 
reprezentowanym przez………………………………………………….. – ………………………………………….…. zwaną w dalszej 
części umowy „Wykonawcą”, 
zwanymi także łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 
 

 

§ 1 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

jako: „ustawa Pzp”) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie zadania pn.: „Dostawa oraz 

montaż wykładziny sportowej”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa oraz montaż) wykładziny sportowej (zwanej dalej 

„przedmiotem umowy” lub „zamówienia”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zgodny z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy, kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości i funkcjonalności, a także wolny 

od wszelkich wad fizycznych i prawnych, posiadający stosowne świadectwa dopuszczające do używania go 

zgodnie z przeznaczeniem na rynku polskim. 

3.  Przedmiot umowy wraz z kartą gwarancyjną oraz  certyfikatami do specyfikacji takimi jak: 

 Atest higieniczny PZH, Deklaracja Właściwości Użytkowych, Certyfikat IHF (Międzynarodowej Federacji Piłki 

Ręcznej), Certyfikat EHF (Europejskiego Federacji Piłki Ręcznej) i Karta Techniczna Wykładziny, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować do miejsca wskazanego mu przez Zamawiającego tj. Hala 

Widowiskowo - Sportowa II przy ul. Sportowa 3, 62-200 Gniezno (zwanego dalej  „miejscem dostawy”). 

4. Wykonawca ubezpieczy na swój koszt przedmiot umowy na czas transportu, a nadto zobowiązany jest do 

należytego zabezpieczenia przedmiotu dostawy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie 

kompletnego i nadającego się do umówionego użytku przedmiotu umowy do umówionego miejsca dostawy. 

Koszty transportu obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o przewidywanym terminie dostarczenia oraz montażu przedmiotu 

umowy do miejsca dostawy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w umówione miejsce dostawy w terminie 

określonym w § 3. 
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7. Odbiór zamontowanego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad – 

wg wyboru Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wstrzymać się z podpisaniem protokołu 

odbioru do czasu usunięcia wszystkich stwierdzonych wad lub wymiany przedmiotu umowy na nowy – wolny 

od wad. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający może wg własnego wyboru obniżyć 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości przedmiotu umowy lub 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 2 

1. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego przewidzianych w kodeksie cywilnym z tytułu rękojmi, 

Zamawiającemu przysługują również uprawienia z tytułu gwarancji określone poniżej. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ... miesięcy licząc od dnia 

podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Jeżeli jakakolwiek część składająca się na przedmiot umowy ulegnie uszkodzeniu w całości lub w części w 

okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy lub wymiany tej części na nową 

najpóźniej w terminie 14 dni od daty pisemnego (lub e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego. Koszty 

naprawy oraz transportu przedmiotu umowy do i z punktu serwisowego w całości obciążają Wykonawcę. 

4. Jeśli naprawa przedmiotu umowy będzie trwała dłużej niż 3 dni Wykonawca na własny koszt i ryzyko 

niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach i właściwościach odpowiadających 

przedmiotowi umowy. Ustęp ten nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu kar umownych. 

5. Każdorazowa naprawa gwarancyjna powoduje wydłużenie czasu gwarancji o czas  naprawy. 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być wykonywane niezależnie od siebie. 

7. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

czynności dotyczące zakresu opisanego w ust. 1, związane z realizacją niniejszego zamówienia, jeżeli 

realizowane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 

okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby. 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia (dostawy oraz montażu przedmiotu umowy): od dnia zawarcia niniejszej 

umowy do 12 grudnia 2022 r.    

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ustala się na kwotę 

……………….zł, co wynika z ceny wskazanej w ofercie na podstawie, której zawarto umowę. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………….….        na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu do Urzędu Miejskiego 

w Gnieźnie, po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru bez żadnych uwag. 
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3. Faktura winna zawierać w polu Nabywca następującą treść: Nabywca: Miasto Gniezno 62-200 Gniezno 

ul. Lecha 6, NIP: 7842501367; Odbiorca: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Bł. Jolenty 5, 62-

200 Gniezno. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

5. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany nr konta. 

6. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). 

7. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem firmowym do 

którego prowadzony jest rachunek VAT. 

8. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania przelewu 

jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

9. Strony ustalają, że stopień inflacji, zmiana kursu złotego, jak też wszelkie inne okoliczności mogące 

spowodować wzrost kosztów wykonania przedmiotu umowy stanowią element ryzyka Wykonawcy                        

i w związku z powyższym nie mogą stanowić podstawy żądania zmiany wysokości ustalonego 

wynagrodzenia. 

§ 5 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

wynikającego z niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w naprawie gwarancyjnej przedmiotu 

umowy lub z tytułu rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z niniejszej 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w jego 

zakres w wysokości 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy za każdy 

stwierdzony przypadek, 

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 

30% wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy 

wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała 

z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron wynosi 50% łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym jeżeli:   

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od dnia powzięcia o tych 

okolicznościach.    
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2) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne w stosunku do 

Wykonawcy,   

2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie doręczone 

oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.    

§ 7 

1. Dopuszcza się dokonanie zmian w treści niniejszej umowy, w przypadkach określonych w art. 454 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie określonym w art. 454 ust. 1 pkt 1-4 ww. ustawy, dopuszcza 

się możliwość dokonania następujących zmian:   

a) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie 

pierwotnego terminu; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy 

niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas 

trwania ich następstw; 

b) przesunięcia terminów wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; w takim 

przypadku termin może zostać przesunięty   

o czas trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich następstw; 

c) gdy zaistnieją nieprzewidziane okoliczności, tzn. okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności 

nie można było przewidzieć, zmiany będą konieczne, gdyż bez ich dokonania świadczenie wchodzące w zakres 

przedmiotu zamówienia nie będzie mogło być zrealizowane, bądź nie będzie mógł zostać osiągnięty cel, dla 

którego miało być wykonywane; w takim przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia; 

d) gdy wystąpi sytuacja, gdy rezultat będący przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu 

zamówienia będzie mógł być wykonany szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy 

zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania przedmiotu 

zamówienia, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju; w takim 

przypadku Zamawiający i Wykonawca mogą określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego 

przedmiotem danego świadczenia;   

e) gdy wystąpi sytuacja wycofania z rynku, zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu lub 

problemów z zakupem przez Wykonawcę sprzętu. W takiej sytuacji Zamawiający może wyrazić zgodę na zamianę 

sprzętu będącego przedmiotem umowy na inny, o lepszych bądź takich samych cechach, parametrach i 

funkcjonalności. Zmiana sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz 

innych warunków realizacji zamówienia;   

f) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i Wykonawcę 

stosunku prawnego: 

−  o charakterze od nich niezależnym, 

−  którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

− którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie 

można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy. 
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§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach adresu siedziby 

wskazanego na wstępie niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania jak również w ciągu 3 lat od dnia jej 

ustania, pod rygorem uznania za skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie 

zaniedbania w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 

określonego w niniejszym ustępie. 

4. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy będzie należało do sądu 

powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym    dla każdej ze Stron. 

 

    WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

  

 

 

 

1. …....…….........………………                                                                                                       1. …...……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 : Oferta z dnia … listopada 2022 r. 

 


