
                  
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 

Projekt umowy nr ……. 
 
W dniu …………. r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Jastarni, z siedzibą: ul. ks. P. Stefańskiego 5, 84-140 Jastarnia, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 
Dyrektor – Martę Balicką 
a …………………. z siedzibą: ……………………….. NIP …………., REGON …………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
………………………………. 
doszło do zawarcia umowy następującej treści: 
 

§ 1 
1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Dostawa 

podestów plażowych w ramach projektu "Bezpieczna kąpiel w Gminie Jastarnia - 
etap II” zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym z dnia 11.10.2021 r. 

2.  Zamówienie określone ust. 1 realizowane jest w ramach projektu pn. „Bezpieczna kąpiel 
w Gminie Jastarnia – etap II'', dla którego Zamawiający uzyskał finansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programem Operacyjnym 
"Rybactwo i Morze", działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej. 

3. Ilekroć w niniejszej umowie użyte zostanie określenie „Podest” bez bliższego oznaczenia 
należy przez to rozumieć przedmiot zamówienia, określony w pkt. 1 zapytania 
ofertowego. 

4.  Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością  
z zachowaniem przepisów BHP i ppoż. 

5. Przedmiot umowy jest towarem zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, produktem 
nowym i pełnowartościowym, jak również stanowi jego własność oraz jest wolny od 
obciążeń na rzecz osób trzecich 

 
§ 2 

Termin realizacji zamówienia określa się do dnia 22.12.2021 r. 
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy ustala 

się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: …………… zł (słownie: ……………… 
……………………………..……) + podatek VAT w wysokości ….% tj. ……………. zł, 
co daje kwotę brutto: ……………..  zł (słownie: …………………………...…………… 
………………………………………………………) 

2. Cena wskazana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbędzie się na podstawie faktury, wystawionej przez 
Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Termin realizacji faktury ustala się na 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz 
z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP 5871497489. 
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez potwierdzenia 

przez Zamawiającego. 
8. Należność dla Wykonawcy zostanie przekazana na konto wskazane na fakturze. 



9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, 
prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności 
publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny. 

10. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji 
jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 4 

1.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę na jego koszt do siedziby 
zamawiającego. 

2.  Po wykonaniu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 
przedmiotu zamówienia pisemnie, listem poleconym lub pocztą elektroniczną. 

3.  Z czynności odbioru, zostanie spisany protokół odbioru podestu, który będzie podstawą 
do wystawienia faktury. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić komplet dokumentów koniecznych do 
odbioru przedmiotu umowy wraz z wymaganymi atestami, aprobatami, certyfikatami, 
deklaracjami zgodności. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, zamawiający może odmówić odbioru do czasu 
usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o dokonaniu 
usunięcia wad oraz do żądania wyznaczenia innego terminu odbioru 
zakwestionowanego uprzednio, jako wadliwego, przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający wyznacza ostateczny termin odbioru podestu (po upływie terminu jej 
realizacji ustalonego w umowie) oraz termin protokólarnego stwierdzenia usunięcia  
zaistniałych wad. 

 
§ 5 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
dostarczonego podestu. 

2.  Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność 
dostarczonego podestu z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 
parametrów techniczno-eksploatacyjnych dostarczanego pomostu. 

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
dostarczonego i zamontowanego podestu, w tym również za ewentualne roszczenia osób 
trzecich, wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym 
praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji 
na wzory użytkowe i przemysłowe. 

5.  Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych 
roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub 
przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 
oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku  
z dostarczeniem i montażem pomostu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony i zamontowany pomost na 
podstawie kart gwarancyjnych producenta/ów, na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 

2.  Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez 
Zamawiającego, potwierdzonego podpisaniem bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

3.  Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że podesty dostarczone i zamontowane  
w ramach niniejszej umowy są wolne od wad fizycznych w rozumieniu § 5. 

4.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne urządzeń. 



5.  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe  
z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania jego odbioru przez 
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne tego podestu, powstałe z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się  
w okresie gwarancji. 

 
§ 7 

1.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
a)  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 
b)  zwłoki w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego  

w § 3 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty określonej w § 2 umowy; 
c)  zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancyjnym  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, licząc od daty 
wyznaczonej na usunięcie wad. 

3.  Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
4.  Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
5.  W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego  

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 
może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 8 

1.  Oprócz okoliczności wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 i 3. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a)  stwierdzone, i nie usunięte mimo dwukrotnego wezwania, wady będą skutkowały tym, że 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie niemożliwe, 
b)  Wykonawca realizuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w sposób z nią 

niezgodny, 
c)  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
d)  zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 
3.  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie 
dwóch miesięcy od upływu terminu wyznaczonego na zapłatę faktury. 

4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

 
§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                 WYKONAWCA:  
                                                              
 

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


