
UMOWA /wzór 
 
 
 
UMOWA NR ......................... 
 
 

zawarta w dniu ........................ 2011 r. z Oferentem wybranym w trybie przetargu nieograniczonego 
pomiędzy: 
Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kołem w Stargardzie Szcz. , adres 

siedziby : ul. Sikorskiego 15 ,73-110 Stargard Szczeciński 
reprezentowanym przez: 
1…………………………–  
2…………………………–  
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
Adres  ............................................................................................................................... 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ pod nr. wpisu do właściwego rejestru………………………. 
NIP ....................................., REGON ..................................... 
reprezentowana przez: 
1. .......................................................................................... 
2. .......................................................................................... 
zwanej dalej Wykonawcą 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia: 
 Dostawa  zestawu obieraczki oraz stołu sortowniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej 
„Centralna Kuchnia”  placówki Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie Szczecińskim. 
 

§ 2.  
 

1.  Termin związania ofertą - 40 dni od daty otwarcia ofert. 
2.  Termin dostarczenia urządzeń – do  28 dni od daty podpisania umowy. 
3. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie certyfikaty, normy,  atesty i 

decyzje dotyczące zgodności funkcji oferowanych przez urządzenia z zakresem i  wymogami 
bezpieczeństwa przechowywania , produkcji i obrotu żywnością określonymi w przepisach obowiązujących 
w Unii Europejskiej . 

4.  Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. 
5. Dostawa i montaż urządzeń na koszt Wykonawcy do z siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej „Centralna 

Kuchnia”, ul. Broniewskiego 2 ,73-110 Stargard Szcz.. 
 

§ 3 

 

   1. Warunki gwarancji - wymagane minimalne warunki gwarancji na oferowane urządzenia muszą wynosić: 

a)  na każde urządzenie wraz z podzespołami i dodatkowym wyposażeniem –  36 miesięcy 



b) obsługa serwisowa całodobowa do 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii. 

c) comiesięczny przegląd techniczny urządzeń 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca wraz z urządzeniami przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- karty gwarancyjne urządzeń, 

- dokumentację techniczno- ruchową 

- wykaz sieci serwisowej ze wskazaniem serwisu ,który będzie obsługiwał przebieg gwarancji 

2. Warunki płatności: 

a) faktura końcowa wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, 

b) termin płatności - do 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 

c) brak przedpłat, 

 
§ 5 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy zgodnie z 
art.635 kodeksu cywilnego, oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. Okolicznościami, w 
których następuje odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, może być w szczególności 
realizowanie dostawy w sposób nie gwarantujący należytego wywiązania się z umowy, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach 
ogólnych, do stosowania następujących kar: 

a)  karę za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia – 1500 zł netto za każdy 
dzień zwłoki   

b) karę za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy - 20% wartości brutto wynagrodzenia 
      wynikającego z oferty za cały zakres zamówienia; 
c) karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie przedmiotu zamówienia - 0,05% wartości 

brutto wynagrodzenia za cały zakres zamówienia- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad; 

d) karę za nieprzeprowadzenie comiesięcznego przeglądu technicznego urządzeń potwierdzonego przez   
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w wysokości 1000 zł netto; 

e)   karę z nieterminowy przyjazd obsługi serwisowej w okresie gwarancji 1000 zł netto plus 500 zł netto za 
każdą rozpoczętą godzinę rozpoczynającą się po upływie wymaganego umową terminu i czasu przyjazdu 
serwisu. Usługa serwisowa całodobowa przyjazd serwisu do 8 godzin od chwili zgłoszenia awarii. 
3. Odpowiedzialność Zamawiającego wynika z uregulowań kodeksu cywilnego. 

 
§ 6 
 

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy z dnia 
23.09.2011 r. 

 
 
 



§ 7 
 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy  za dostarczone dwa urządzenia ustalone zostało na podstawie złożonej oferty i 
wynosi netto .................................................... zł, 

 
podatek VAT ……………….., wartość brutto .........................................zł 
Słownie brutto : (...................................................................... ...........złotych . 
2. Fakturę należy wystawić na:  
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim, ul. 

Sikorskiego 16 ,73-110 Stargard Szczeciński, NIP: 854-129-55-83 
 

 
 
§ 8 
 

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawa 
Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 9 
 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
§ 10 
 

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
 

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 /dwóch/ jednobrzmiących egzemplarzach po 1 /jednym/ dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
 
 
                  ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 
 


