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Załącznik Nr  4 

WZÓR UMOWY  
 

 

Zawarta w dniu ……..….... roku w Łukcie pomiędzy Fundacją Rozwoju Regionu Łukta z siedzibą  

w Łukcie ul. Mazurska 30, reprezentowaną przez: 

Wandę Łaszkowską – Prezesa Zarządu / Dyrektora Fundacji 

zwaną dalej  w  treści   Umowy  „Zamawiającym"   

a  

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

reprezentowanym przez: 

 …...……………………………………………………………………………...…………………………………… 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”. 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, znak 

postępowania ZO–02/2018 i po ustanowieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa następującego wyposażenia wypożyczalni sprzętu 

turystyczno-rekreacyjnego: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: 

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 

ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta 

3. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony: 

 Zamawiającego -  Maria Lemanowicz, e-mail: m.lemanowicz@frrl.org.pl,  

tel. (89) 648-45-54, 

 Wykonawcy - ….………………………………………………………………………………….………. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w chwili podpisania przez Strony dokumentu protokołu odbioru 

(Załącznik nr 3 do umowy) przenieść na Zamawiającego własność sprzętu, zwanego dalej 
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„Przedmiotem Umowy” o parametrach technicznych i w ilościach określonych w Formularzu 

ofertowym (Załącznik nr 1A i/lub Załącznik nr 1B i/lub Załącznik nr 1C). 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe (Załącznik nr 2 do umowy), wybrana 

oferta (Załącznik nr 1A i/lub Załącznik nr 1B i/lub Załącznik nr 1C) oraz protokół odbioru  

(Załącznik nr 3 do umowy). 

6. Rowery i przyczepki rowerowe mają być złożone, wyregulowane, kompletne, przygotowane do jazdy 

natomiast pozostały zamawiany sprzęt i wyposażenie ma być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z przedmiotem umowy instrukcje obsługi w języku 

polskim.  

8. Parafowane i ostemplowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy karty gwarancyjne 

Wykonawca dostarczy po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru w terminie nie dłuższym niż 

6 dni.  

 

§ 2 

TERMINY 

1. Ustala się termin realizacji Przedmiotu Umowy od dnia zawarcia Umowy do dnia ………...……... .  

Za termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumie się dzień protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego. 

2. Data wykonania przedmiotu umowy oznacza datę zakończenia czynności odbioru tj.: przedmiot 

zamówienia został dostarczony zgodnie z § 1 umowy, wydany a czynności wykonane Strony 

potwierdziły poprzez podpisanie protokołu odbioru (Załącznik nr 3 do umowy), stanowiącego 

podstawę do wystawienia faktur/rachunków. 

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu między Stronami. 

Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pracowników Zamawiającego o gotowości dostawy 

przedmiotu umowy nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed planowaną datą dostawy.  

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę tego zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wyznaczenia terminu realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej konsultacji z 

Wykonawcą, przy czym termin ten nie może przekroczyć terminu określonego w § 2 ust. 1, a 

Wykonawca zobowiązuje się do jego dotrzymania. 

5. Po dostarczeniu i wydaniu przedmiotu umowy w pełnym zakresie określonym w § 1, Zamawiający 

dokona odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

Podpisanie protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w 

wykonaniu umowy i skutkuje koniecznością naliczania kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 umowy. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego  

w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest 

przedmiot zamówienia lub gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne z opisem zawartym 

w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1A i/lub Załącznik nr 1B i/lub Załącznik nr 1C). 

7. W sytuacji dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niezgodnego z umową, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego  

z umową. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie. 

8. W przypadku powtórzenia się wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy, Zamawiający może – bez 

dodatkowego wezwania – rozwiązać umowę z przyczyn zależnych od Wykonawcy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminów wskazanych w ust. 1. Zmiana terminu może być 

dokonana wyłącznie w formie aneksu za zgodą Stron. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie brutto: ………………………………………..………………………………… zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..……………….) 

obejmującej kwotę netto ........................................................................................................... zł 

(słownie: .........................................................................................................................................) 

oraz podatek od towarów i usług wg stawki ………..… % w kwocie: .......................................... zł 

(słownie: ………………………………..………………….……….……………………………..…………....).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą 

realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, dostawę przedmiotu 

umowy, transport do miejsca dostawy, opakowanie, ubezpieczenie towaru na czas transportu, 

koszty załadunku i rozładunku, gwarancję dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy w stanie 

nienaruszonym do miejsca docelowego, wszelkie podatki, gwarancję i serwis na zasadach 

określonych w § 4 niniejszej umowy.  

3. Ceny jednostkowe brutto podane w Formularzu ofertowym pozostają stałe przez cały okres realizacji 

umowy.  

4. Celem rozliczenia przedmiotu umowy, po zakończeniu i odbiorze bez zastrzeżeń przedmiotu umowy 

określonego w § 1 Wykonawca wystawi faktury/rachunki. Protokół będzie stanowić załącznik do 

wystawionych faktur/rachunków.  
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany przez niego rachunek w terminie 

14 dni od daty doręczenia faktur/rachunków Zamawiającemu, pod warunkiem prawidłowego 

wystawienia dokumentu/ów oraz załączenia przez Wykonawcę właściwych protokołów odbioru bez 

zastrzeżeń.  

6. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności przenieść całości ani części wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie.  

 

§ 4 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, przy czym 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji na czas określony w załączniku nr 

2 do niniejszej umowy, liczony od dnia podpisania przez obydwie Strony protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń.  

3. Gwarancja obejmuje wady fabryczne sprzętu w tym wady ukryte oraz uszkodzenia będące efektem 

takich wad. Gwarancja nie obejmuje defektów, które są skutkiem zużycia elementów oraz uszkodzeń 

eksploatacyjnych typu uderzenia, zerwania.  

4. W przypadku rowerów i przyczepek rowerowych Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dokonać 

jednego przeglądu serwisowego w czasie okresu gwarancji polegającego na sprawdzeniu 

poprawności działania dostarczonego przedmiotu umowy, regulacji zamontowanych elementów 

wyposażenia oraz ewentualnie zakwalifikowaniu do naprawy oraz wymianie elementów 

eksploatacyjnych wymaganych przez producenta. Przed przeprowadzeniem każdego przeglądu 

strony uzgodnią wspólnie termin. Fakt ten Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu na piśmie 

(faks,email).  

5. Jeżeli producent rowerów i przyczepek rowerowych wymaga do utrzymania gwarancji 

przeprowadzania dodatkowych przeglądów serwisowych Wykonawca ma obowiązek  

je przeprowadzić i ponieść ich całkowite koszty. 

6. Bieżące naprawy i serwisowanie rowerów i przyczepek poza przeglądami wymienionymi w ust. 4 i 5 

nie są objęte gwarancją.  

7. Na rowery i przyczepki rowerowe serwis będzie świadczony w następujący sposób: 

……………………………………………………………………………………………..………………..……. 

8. Na pozostały sprzęt składający się na przedmiot umowy usługi gwarancyjne będą świadczone na 

podstawie zasad zawartych w kartach gwarancyjnych producentów.  

9. Po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 

parafowane i ostemplowane karty gwarancyjne.  
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10. Wszelkie reklamacje lub informacje o usterkach zgłaszane będą przez Zamawiającego do 

Wykonawcy faksem na nr ................. lub e-mailem na adres: ..................................... W przypadku 

zmiany wskazanych danych kontaktowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznej 

aktualizacji.  

11. W przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie 

objętym gwarancją, Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany 

wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie 10 dni roboczych, od 

dnia zgłoszenia przez przedstawicieli Zamawiającego informacji o wystąpieniu wad, usterek, awarii 

lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 

12. Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wynosi 24 godz. i nie może być dłuższy niż 72 godz. od 

momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu.  

13. Jeżeli w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi zostanie wykryta wada, 

Zamawiający ma obowiązek zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie wadę usunąć jak też zobowiązany jest naprawić wszelką wynikającą 

z niej szkodę. W przypadku gdy charakter wady nie pozwala Wykonawcy na jej niezwłoczne 

usunięcie, Wykonawca wskaże Zamawiającemu termin w którym wadę usunie.  

14. Jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni od zawiadomienia go o wystąpieniu wady nie przystąpi do 

czynności niezbędnych do usunięcia wady oraz usunięcia szkód powstałych w wyniku jej 

wystąpienia, Zamawiający może po zawiadomieniu o tym Wykonawcy usunąć wadę i szkody we 

własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji. Zamawiającemu 

przysługuje takie uprawnienie także wtedy, gdy Wykonawca z nieuzasadnionych powodów wstrzyma 

czynności naprawcze lub będzie opóźniał się w przeprowadzeniu tych czynności. 

15. W wypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia 

Zamawiającemu kosztów usunięcia wady i szkód powstałych w jej wyniku w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania stosownego wezwania. Jeżeli wykonawca nie zwróci kosztów wskazanych w wezwaniu, 

Zamawiający będzie upoważniony do kompensacji całości poniesionych kosztów poprzez 

skorzystanie z zabezpieczeń wskazanych w § 5 bez konieczności dokonywania dodatkowych 

zawiadomień Wykonawcy. Jeżeli kwota uzyskana w powyższy sposób nie zaspokoi całości roszczeń 

Zamawiającego, Zamawiający według swego uznania uprawniony będzie do potrącenia pozostałej 

części z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub dochodzenia 

pozostałej części od Wykonawcy na zasadach ogólnych. 

16. Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma 

prawo podnosić roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto 

niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak też uprawnień 

wynikających z postanowień dotyczących kar umownych, Zamawiający może zażądać naprawienia 

na zasadach ogólnych szkody powstałej w wyniku zaistnienia wady. 
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§ 5 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

wysokościach:  

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w niniejszej umowie  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia;  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.  

c) w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowo wyznaczonym wynoszącym 

maksymalnie 14 dni, kara ulega podwyższeniu do wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;  

d) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, jak również za odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku opóźnienia w naprawie przedmiotu niniejszej umowy trwającego dłużej niż 14 dni 

kalendarzowych, Zamawiający ma prawo bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji zlecić 

naprawę sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. Podjęcie przez 

Zamawiającego takiej czynności nie będzie skutkować utratą gwarancji na naprawiany sprzęt 

udzielonej przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Potrącenia, mogą być dokonywane po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy. 

  

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności:  

a) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy;  

b) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy;  

c) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje 

właściwej jakości wykonywanych dostaw;  
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2. Za odstąpienie od realizacji umowy w przypadkach o których mowa w ust.1 lit. a) – c), 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto.  

§ 7 

OŚWIADCZENIE WYKONAWY 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną 

wadą prawną, w szczególności nie jest obciążony prawami osób trzecich. Przedmiot umowy stanowi 

własność Wykonawcy, posiada on prawo swobodnego nim dysponowania. Wykonawca jest 

uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zawarcie niniejszej umowy w żaden sposób nie narusza praw osób 

trzecich. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony ustalają czas obowiązywania niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia gwarancji i/lub 

wykonania ostatniego z oferowanych serwisów. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana dotyczy działania siły wyższej 

(np. klęski żywiołowej).  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).  

5. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

               ZAMAWIAJĄCY:                                                                                WYKONAWCA: 

 

      ………….………….……….                                                                    …………………………… 

Załączniki: 

1. Złożona oferta (Załącznik nr 1A i/lub Załącznik nr 1B i/lub Załącznik nr 1C) 

2. Zapytanie ofertowe. 

3. Wzór protokołu odbioru. 


