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U m o w a  
 

 
zawarta w Łącku w dniu ………………. r. pomiędzy: 
Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego  z siedzibą ul. Brzozowa 
1, 09-520 Łąck NIP:971-05-05-369  REGON: 610346373, reprezentowanym przez: 
Zbigniewa Białeckiego – Przewodniczącego Zarządu 
Edmunda Zielińskiego – Członka Zarządu 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a firmą:  

 
 
 
 
 

reprezentowaną przez: 
 
…………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 
§ 1 

1. Na podst. art. 4 pkt 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986, 2215; z 2019 r. 53, 730.), Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się 
do zrealizowania zadania polegającego na wykonaniu, transporcie i montażu 7 sztuk drewnianych 
altan rekreacyjnych z wyposażeniem w ramach zadania pod nazwą „Atrakcyjne Pojezierze 
Gostynińskie – rozwój infrastruktury rekreacyjnej”. 
2. Niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wykonania i przekazania do odbioru Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, 
b) usunięcia wszelkich wad i usterek w okresie gwarancji, 
3. Integralną część umowy stanowią: 
a) oferta Wykonawcy 
b) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy:  

– w terminie do 20 września 2019 r. 
2. Zakończenie przedmiotu realizacji umowy oznacza wykonanie całości zakresu przedmiotu 
umowy potwierdzone 7 szt. protokołów odbioru końcowego podpisanymi (bez uwag) przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 3 
WARTOŚĆ UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczał-
towe, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w wysokości:  
brutto ………… zł słownie ..................................................................................  

2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są 
niezbędne do przekazania przedmiotu umowy do odbioru i eksploatacji. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną 
odpowiedzialność i ryzyko. 
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4. Uznaje się, że Wykonawca otrzymał wystarczające informacje w zakresie wszelkich spraw, 
kwestii i warunków, które mogą oddziaływać na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 4 

WYPŁATA WYNAGRODZENIA 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z 

powołaniem numeru niniejszej umowy po dokonaniu odbioru końcowego robót potwierdzonego 

protokołami odbioru końcowego (bez uwag) podpisanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy………………………………………….………, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wskazanie lokalizacji montażu altan z wyposażeniem. 

2. Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Uregulowanie płatności, zgodnie z niniejszą umową. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowla-

nej, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Pisemne zgłoszenie odbioru końcowego zadania. 

3. Usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia oraz odbiorów  

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia. 

4. Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

szkody wyrządzone swoimi działaniami lub ich zaniechaniem na obiektach publicznych i 

obiektach należących do osób prywatnych; 

5. Powierzenie wykonania prac stanowiących przedmiot umowy osobie trzeciej wymaga pi-

semnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

dotyczące przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy objęte przedmiotem 

umowy. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia odbioru. 
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, zostaną one bez-

płatnie usunięte przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obowiązki wyni-
kające z udzielonej gwarancji niezwłocznie po otrzymaniu żądania od Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterek w ciągu 5 dni od chwili otrzymania za-
wiadomienia i nie usunie ich w najkrótszym możliwym czasie, Zamawiający jest upoważniony 
do wykonania koniecznej naprawy na koszt Wykonawcy. 

6. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał za-
sadniczych zmian w przedmiocie umowy, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili na-
prawy. 
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§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

 zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w 
wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.  

4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, 
jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 

5. Zamawiający płaci kary za: 

 odstąpienie od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – 5% wartości 
umowy brutto 

 nieterminową zapłatę faktur- odsetki ustawowe. 
§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy 
 
 
 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY :         WYKONAWCA:
           
   


