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Załącznik Nr 6 

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–04/2018. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na kompleksowym zagospodarowania terenu zieleni – 

utworzenie parku sensoryczno-edukacyjnego. 

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

oferta (Załącznik nr 1 do umowy) oraz protokół odbioru (Załącznik nr 3 do umowy). 
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§ 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 

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. 

3. 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.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany przez niego rachunek w terminie 

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

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

zastrzeżeń.  

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

6. 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  

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości na usługi i wyposażenie parku wykonane  

w ramach niniejszej umowy.  



 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

3 
 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru (załącznik nr 3 do umowy). 

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

właściwej jakości wykonywanych dostaw;  

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 WYKONAWCY 

1. 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. 

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.  

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. 

2. Zapytanie ofertowe. 

3. Wzór protokołu odbioru. 


