UMOWA
Nr ZP.272.1…….2020

W dniu …………………………….. 2020 r. w Koronowie pomiędzy:
Gminą Koronowo, mającą swoją siedzibę w Koronowie, przy ul. Plac Zwycięstwa 1,
w imieniu której działa Patryk Mikołajewski - Burmistrz Koronowa, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Alicji Tymek, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym"
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej w treści
umowy „Wykonawcą”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa
urządzeń fitness, w ramach:
Części I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce
Części II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze, oznaczonego ZP.271.1.26.2020,
na podstawie załącznika nr 3 do uchwały XXXI/261/20 z dnia 28 października 2020 r. – Zadania
inwestycyjne w 2020 roku, Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 poz. 70 – Zakup i montaż urządzeń
na plac zabaw w Nowym Dworze, Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 poz. 71 – Zagospodarowanie
terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce – fundusz sołecki, została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. dostawa
urządzeń fitness, w ramach:
* Części I – Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Stopce
* Części II – Zakup urządzeń na plac zabaw w Nowym Dworze,
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (dalej
SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy.
2. Na przedmiot umowy składa się wykonanie zadania polegającego na:
1) w ramach części I:
a) zakupie nowych urządzeń wyposażenia strefy fitness:
- „Prasa nożna”
- „Wyciskanie siedząc”
W/w urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 wraz z prefabrykowanym
fundamentem, instrukcję montażu urządzeń, …………. mc gwarancję.
b) dostawa (bez montażu) do miejscowości Koronowo. Rozładunek po stronie dostawcy.
2) w ramach części II:
a) zakupie nowych urządzeń wyposażenia strefy fitness:
- „Prasa ręczna/ wyciąg górny”
- „Urządzenie „Stepper / prasa nożna”
- „Przywodziciel/ wahadło”
W/w urządzenia należy dostarczyć kompletne, wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:201506 wraz z prefabrykowanym fundamentem, instrukcję montażu urządzeń, ………… mc
gwarancję.
b) Dostawa (bez montażu) do miejscowości Nowy Dwór. Rozładunek po stronie dostawcy.
3. Dostarczony przedmiot musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

Oferowany przedmiot zamówienia nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z
produkcji lub sprzedaży.
4. Wykonawca zobowiązany jest również do pokrycia wszystkich kosztów transportu przedmiotu
umowy, który został uznany jako podlegający reklamacji, tj. z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz z siedziby Wykonawcy do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest także do usunięcia wad lub wymiany
przedmiotu na nowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego przekazania, chyba że w
gwarancji wskazano inny termin. Dostarczony przedmiot umowy powinien odpowiadać co do
jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, w przeciwnym razie Zamawiający
zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia towaru.
5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia bezkosztowej naprawy w ramach serwisu
gwarancyjnego.
Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów transportu towaru
(z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), który został uznany jako podlegający reklamacji.
6. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone sprzęty będą wolne od wszelkich usterek
materiałowych. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej wykorzystanie
dostarczonych sprzętów w okresie gwarancji, Wykonawca nieodpłatnie wymieni je na produkty
wolne od wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
8. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych w ramach dostaw.
9. SIWZ wraz załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowi integralną część do niniejszej umowy.
§2
1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: do dnia 17 grudnia 2020 r.
2. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy opisanego
w SIWZ i umowie.
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy, a stwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez wad
i usterek.
4. Dokładny termin dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, Wykonawca musi
uzgodnić drogą pisemną (elektronicznie) lub telefoniczną z osobą wskazaną w § 5 ust. 2 pkt 1).
5. Dostarczony przedmiot umowy powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu, w przeciwnym razie Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie
przyjęcia towaru.
6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu
umowy Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a w
przypadku gdy wady lub usterki nie będą nadawały się do usunięcia, do czasu dostarczenia przez
Wykonawcę przedmiotu umowy pozbawionego wad i usterek.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy *siłami własnymi *przy pomocy
podwykonawcy, stosując przy jego wykonaniu przepisy prawa regulujące przedmiotową
problematykę.
*§ 4
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących Podwykonawców:
……………………………………….. (nazwa/firma Podwykonawcy, adres, dane kontaktowe osoby do
kontaktów z Podwykonawcą)

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podwykonawców jak za własne
działania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych
dotyczących Podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych Podwykonawcach, którym
zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
§5
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do oddelegowania swoich przedstawicieli
do dokonania odbioru przedmiotu umowy.
2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych:
1) Zamawiający wyznacza Artura Senskiego.
2) Wykonawca wyznacza ….......................................................................
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
złożoną ofertą cenową, niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie poleceniami osoby wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy, a
także ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z oryginałami niezbędnych
dokumentów dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia: certyfikaty/atesty, karty
gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji, deklaracje właściwości użytkowych, karty
techniczne, instrukcje montażu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt oraz rozładować
urządzenia w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego w miejscowościach
Koronowo/ Nowy Dwór.
4. Po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia osób, które rozładują i wwiozą
przedmiot umowy w ww. miejsca.
5. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu umowy przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.
6. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy
ścisła współpraca z Zamawiającym.
§7
Zamawiający jest Zobowiązany przygotować protokół odbioru przedmiotu umowy, który
zostanie obustronnie podpisany po dostarczeniu przedmiotu umowy wraz z dokumentami o
których mowa w § 6 ust. 2 umowy.
§8
1. Wykonawca z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie
ryczałtowe w zakresie:
*Część I w kwocie …………………………………. złotych brutto w tym ……… podatku VAT
*Część II w kwocie …………………………………. złotych brutto w tym ……… podatku VAT
2. Wartość umowy wymieniona w ust. 1 jest wartością zawierającą wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy.
3. Dowodem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany
przez Wykonawcę i Zamawiającego.
§ 9
1. Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy przelewem w terminie 10 dni licząc od
dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Podstawą przyjęcia faktury, o której mowa w ust. 1 jest dostarczenie przedmiotu umowy w
miejsce wskazane przez Zamawiającego mieszczącego się w Koronowie/ w Nowym Dworze,
potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, na której umieści dane Zamawiającego: Gmina Koronowo,
Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, NIP 5542554358, REGON 092350665.
4. Za termin dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu
zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Wykonawca, oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony
jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy
ujawniony w tym wykazie.
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji jakości wynosi: ……………………… miesięcy i liczy się od daty odbioru
przedmiotu umowy. (okres gwarancji uzupełniony zostanie zgodnie z wskazanym w ofercie
Wykonawcy).
3. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi gwarancji jakości, nadających się do usunięcia
Zamawiający może żądać usunięcia wad.
4. Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone przez Wykonawcę kartą gwarancyjną
dostarczoną Zamawiającemu w dniu, w którym zostanie podpisany protokół odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji jakości.
§ 11
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia
od umowy z winy Wykonawcy.
2) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia, jeżeli przedmiot zamówienia nie zostanie dostarczony w terminie,
3) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia
liczony od daty upływu terminu wyznaczonego do usunięcia awarii, wad lub usterki jeżeli
zwłoka nastąpi w usunięciu stwierdzonych awarii, wad lub usterki.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności z tytułu kary umownej, o której
mowa w ust. 1, z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w
wyznaczonym terminie.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia każdej z kar umownych określonych w ust. 1
wyżej. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i wielokrotnie.
§ 12
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, udokumentowanych
w sposób niebudzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie,
3) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany, na pisemny uzasadniony wniosek, przedmiotu
dostawy na urządzenia równorzędne lub o parametrach wyższych w przypadku gdy w trakcie
dostawy pierwotnie oferowane urządzenia nie będą dostępne.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
6. O zmianie lub rozwiązaniu umowy decydować będzie zgodna wola obu stron.
§ 13
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie
siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,
dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu sprzedaży, jakiejkolwiek
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osobę trzecią.
3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§ 14
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują
się załatwiać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór podlega rozstrzygnięciu
przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 15
1. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

