
 

 

 
 
 
 

Umowa nr  …………………….. 
 
w dniu ………….. 2017 r.  w Zabrzu, zawarto umowę pomiędzy: 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 

a 
 
…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do niniejszej Umowy nie stosuje 

się przepisów przytoczonej wyżej ustawy. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia będącego równocześnie 

przedmiotem umowy, pn.: 

Zakup i dostawa łodzi płaskodennej mającej zastosowanie przy pracach remontowo - naprawczych 

w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. 

2.  Przedmiot umowy polega na zakupie oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego (Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze dalej „MGW”) łodzi 

płaskodennej wraz z wyposażeniem mającej zastosowanie przy pracach remontowo – 

naprawczych w kanale wodnym GKSD zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w zapytaniu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz po cenach wskazanych w formularzu 

oferty stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) szczegółowym opisem zamówienia i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, 

b) formularzem oferty Wykonawcy, 

c) obowiązującymi przepisami i normami, 



 

 

 

 

d) opisem zawartym w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy oraz w stanie 

nadającym się do użytkowania. 

§ 2 

Czas trwania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty podpisania 

umowy  tj. do dnia……………………   

§ 3 

Miejsce i warunki realizacji umowy 

1.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na terenie MGW. 

2.  O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z co najmniej 2 

dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

3.  Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem przez Zamawiającego. 

Integralną część protokołu stanowią karty gwarancyjne/inne dokumenty wydane dla 

użytkownika przedmiotu dostawy. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem 

asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. 

4.  W przypadku niezgodności  przedmiotu umowy z postanowieniami umowy lub jego wadliwości 

Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca winien niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 5 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy wolny od wad i  zgodny z 

zamówieniem. 

5.  Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

6.   

7. W razie niedotrzymania któregokolwiek z terminów określonych w niniejszym paragrafie  

Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

§ 4 

Wartość umowy 

1.  Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za przedmiot umowy 

w wysokości …………… zł netto (słownie: ………………………………………..), powiększone o 

obowiązujący podatek VAT, tj. 23%, co daje kwotę …………………………. zł brutto. 

 

 

 



 

 

 

 

2.  Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z 

realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać negocjacji ani waloryzacji. 

§ 5 

Warunki płatności 

 1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy wyłącznie za faktycznie odebrany przedmiot 

umowy, zgodnie z protokołem podpisanym przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT - wystawionej zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego przedmiotu 

umowy określonym w § 1 ust. 2. 

 2.Faktury VAT należy wystawić na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 

Zabrze. 

3.Faktura zapłacona zostanie przelewem w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

4. Przelew wierzytelności wynikającej z umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 6 

Gwarancja 

1.  Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rękojmi na okres 2 lat. 

2.  Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu przez Zamawiającego. 

3.  Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad przedmiotu umowy w 

terminie wskazanym w pisemnym zgłoszeniu wady. W razie niewykonania powyższego obowiązku 

Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. 

§ 7 

Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

-  za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

-  za zwłokę w reklamacji usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto umowy. 

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wartości netto umowy. 



 

 

 

 

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

5.  Zapłata lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 

6.  Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych. 

7.  Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kar umownych. 

§ 8 

Nadzór 

Nadzór nad prawidłową realizacją umowy pełni: 

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………….. 

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………… 

 

§ 9 

Zmiany do umowy 

Zamiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.  Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie. 

2.  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla  

siedziby Zamawiającego. 

3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 

 


