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Projektowane postanowienia umowne 

(oznaczenie stron) 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest dostawa 
wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku w Siedlcach przy ul. Kazimierza 
Pułaskiego 19/21.  

2. Przedmiot umowy musi być nowy, nieużywany i dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz zgodny 
z zaproponowanym w ofercie modelem . 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy strony ustalają na następny dzień roboczy 
od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawa i montaż przedmiotu umowy zostanie zrealizowana w terminie 60 dni od podpisania umowy. 
3. Niezwłocznie po podpisaniu Umowy strony dokonają niezbędnych uzgodnień operacyjnych 

dotyczących realizacji dostawy i montażu platformy. 

§ 3.  

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto 
w kwocie …………………………….. zł (słownie: …………………………………..). 

2. Zapłata będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury przywołującej numer umowy, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Za prawidłowo 
wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku 
od towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
7. Wszelkie należności wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym 

również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

§ 4. 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość dostarczenia przedmiotu umowy, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę dostarczenia przedmiotu umowy. 

2. Montaż platformy zostanie zrealizowany w dni powszednie, co do zasady w godzinach od 8:00 do 
14:00, jednakże za zgodą stron termin ten może być modyfikowany.  

3. Wykonawca dołączy do dostarczonego sprzętu karty gwarancyjne oraz wszelkie instrukcje, pouczenia, 
opisy techniczne, konieczne do korzystania z przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim. 

4. Wykonawca po zamontowaniu i przetestowaniu pracy platformy dokona instruktażu z jej obsługi 
wskazanym przez Zamawiającego osobom. 

5. Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację do objęcia platformy dozorem technicznym. 

§ 5. 

1. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym przedmiocie umowy, 
ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 
dostarczony wyrób:  
1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie 

ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie 
niezupełnym. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczany przedmiot umowy gwarancji na okres ………………. 
miesięcy, licząc od dnia wystawienia faktury.  

3. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie 
od uprawnień wynikających z rękojmi. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo 
upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy lub do dostarczenia 



Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 
 

2 
 

przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną wynoszącą 1% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy za każdy 
rozpoczęty dzień, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia. 

2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

4. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące 
bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się, w najwcześniejszym możliwym 
terminie, o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych 
skutkach dla umowy oraz ustaniu powyższych okoliczności. Na stronie powołującej się na działanie 
siły wyższej ciąży obowiązek udokumentowania zaistnienia takiej okoliczności, o ile nie jest ona 
powszechnie znana. 

6. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
na podstawie noty obciążeniowej. 

§ 7. 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie; 
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji; 
4) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 20 dni.  

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 
z podaniem szczegółowego uzasadnienia.  

§ 8. 

Do współpracy w realizacji przedmiotu umowy upoważnione są następujące osoby:  

1) ze strony Zamawiającego: …………………………………. e-mail:………………………………. tel. …………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ……………….………………………. e-mail:………………………………. tel. ………………………….. 

§ 9. 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały 
w związku z  zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej umowy, 
co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami lub że jako takie są traktowane 
przez drugą stronę. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 
uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej strony o wskazanie, czy informację 
tę ma traktować jako poufną. 

3. Każda ze stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień 
niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie lub w jej 
interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze stroną. 

§ 10. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu 
siedziby firmy, w okresach: obowiązywania umowy, gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń 
umownych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez 
Wykonawcę. 

§ 11.  

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 12. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 13. 

Nieważność któregokolwiek postanowienia umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, 
gdy którekolwiek z postanowień umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje 
się odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

§ 14. 

Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 15. 

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

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 
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