
 

 
 

 

Załącznik nr 5 

UMOWA nr…………..  

zawarta dnia................................. w Czarny Bryńsku 

 

pomiędzy: 

Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym z siedzibą w Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Lewandowskiego 

NIP: 8741558550 

REGON: 871230398 
 
a  

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………                                              

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Inwestor i Wykonawca łącznie nazwani będą w niniejszej umowie „Stronami”. 

Niniejsza  umowa została zawarta w wyniku przetargu ogłoszonego w dniu 12.02.2015 r. 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Zamawiający wybrał ofertę 

złożoną przez Wykonawcę. 

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca dokona dostawy …….(zadanie nr …)….., w zakresie 

szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej: SIWZ. 

 

§ 2 

Termin i warunki dostawy 

1. Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy: 

1) Dostawa zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty podpisania umowy; 



 

 

 

2) Wykonawca dostarczy towar  na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca zobowiązuje się do montażu i instalacji przedmiotu zamówienia na 
własny koszt i ryzyko – dotyczy zadania nr 1, 2 i 3; 

4) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji wizualizacji oraz kolorystyki 

mebli w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy zadania nr 2); 

5) Towar zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół 

dostawy sporządzi  Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu. 

2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: 

Ruda k. Górzna (gmina Górzno, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie) 
 

§ 3 

Gwarancja 

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach 

opisanych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, ale nie krótszy niż 

24 miesiące, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 

niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: 

……………………………………….) brutto.  

2. Faktura lub załączniki do faktury dotyczące towarów muszą zawierać specyfikację 

poszczególnych towarów oraz wyszczególnione ich ceny jednostkowe (np. za sztukę, zestaw, 

komplet). 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 60 dni licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, 

sporządzonego zgodnie z zapisem §2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy 

prowadzony przez: 

……………………………………………………………………………………………. 

nr…………………………………………………………………………………………. 

 
§ 5 

 
Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych 

przedstawicieli Stron w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 

umowy. 

 



 

 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 za każdy dzień opóźnienia w 

wykonaniu zamówienia; 

b) 0,1 % należytego mu wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 za zwłokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 

c) 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2.    Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku kiedy poniesiona szkoda 

przekroczy ich wartość.  

§ 7 

1. Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz 

postanowienia SIWZ.  

2. Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

 

§ 8 

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), 

Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 

Zamawiający i 1 Wykonawca. 

 

§10 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

     ………………………………………                                ………………………………………… 

  Zamawiający      Wykonawca 



 

 

 

Załącznik nr  1 do umowy     

 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

Warunki gwarancji na Sprzęt 

 

1. Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania towaru opisanego szczegółowo w SIWZ i 

załączniku nr 6 do SIWZ w okresie .................. miesięcy od daty potwierdzenia należytego 

wykonania zamówienia na ……….…………….. z zadania nr ..…………. 

2. Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez 

Zamawiającego osoby, w tym każdy następny posiadacz. 

3. Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot 

(Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej 

usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie 

w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu. 

4. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu 

zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym 

mowa w punkcie 3 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z 

Gwarancji otrzymał zamiast towaru wadliwego towaru wolny od wad lub też zostały dokonane 2 

naprawy, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili 

otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji towaru wolnego od wad lub dokonania ostatniej 

naprawy. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw 

decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego 

elementu na nowy. 

5. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu 

gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady nastąpiło przed 

upływem tego terminu. 

6. Naprawa bądź wymiana w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, telefonicznie 

bądź przez e-mail. 

7. Usunięcie wad objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji 

bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji 

żadnych kosztów w tym kosztów przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile 

wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem 

przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy towaru podlegającego naprawie. 



 

 

 

 

8. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt 

Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających 

wymianie. 

9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń 

spowodowanych korzystaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku 

działania sił zewnętrznych. 

10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej 

przynależności. 

 
              
 
 
   
 

 ………………………………. 
             Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 
 


