
 
 

Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ 

Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY  

na dostawę i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego w porcie jachtowym 
Marina Pogoń w ramach projektu pn. „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów 

turystycznych Pomorza Zachodniego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG 2007- 2013, 

Działanie 6.4. 
 

NR ___________________ 

W Szczecinie dnia _______ 2014 r. pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Euro Jachtklub Pogoń 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za 
numerem KRS …….,   

z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 3, 70 – 800 Szczecin  

reprezentowanym przez ….:  

(1) ……………… 

(2) ……………………………………..  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”. 

a 

________________________________,  

wpisanym (-ą) do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym w _____________, _____Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za 
numerem KRS ____________ 
  
z siedzibą w ______________ul. ______________, __-______ 
 
reprezentowaną przez _________________ – _____________________________________  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zaś wspólnie dalej zwanymi „Stronami”,  

w związku ze złożeniem oferty przez Wykonawcę w ramach postępowania w trybie przetargu   na 
dostawę i zamontowanie automatycznego systemu parkingowego w porcie jachtowym Marina 
Pogoń w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych 
Pomorza Zachodniego” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.4, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) 
następującej treści: 
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY I SPOSÓB JEGO ŚWIADCZENIA  

1.1. Przedmiotem umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”) jest dostawa, posadowienie oraz 
kompletny montaż automatycznego systemu parkingowego (bez szlabanu). Szczegółowy 
opis Przedmiotu Umowy zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 
do niniejszej umowy. 

1.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy, Regulaminem przetargu i Ofertą, stanowiącą Załącznik nr 3 do 
niniejszej Umowy.  

1.3. Przedmiot Umowy opisany jest wedle kolejności hierarchicznej w następujących 
dokumentach: 

 (1) Umowie 

 (2) Regulaminie przetargu – załącznik nr 1 do Umowy 

(3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Umowy 

(4) Ofercie Wykonawcy – załącznik nr 3 do Umowy 

 

§ 2 WYNAGRODZENIE 

2.1. Zamawiający za wykonanie Przedmiotu Umowy w zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie wynikającej z Oferty, tj. _______ zł brutto (dalej: „Wynagrodzenie”). 

2.2.  Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w znaczeniu i ze skutkami, o 
których mowa w art.632 Kodeksu cywilnego. 

2.3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu bezusterkowego odbioru Przedmiotu 
Umowy, a jeżeli w protokole odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone usterki, po 
dokonaniu odbioru naprawy usterek. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo 
wystawiona faktura VAT (lub rachunek, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT) 
doręczona przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

2.4. Strony mogą uzgodnić dokonanie zapłaty zaliczki na poczet Wynagrodzenia Wykonawcy. 
Strony mogą również uzgodnić zapłatę części wynagrodzenia – na podstawie 
uzgodnionego odbioru częściowego wykonanych robót.  

2.5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy z udziałem podwykonawców, 
warunkiem zapłaty będzie również dostarczenie Zamawiającemu potwierdzeń zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. 

2.6. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towarów i usług (albo inny podatek od wartości 
dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. Unii 
Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347 s. 1), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
podatek od towarów i usług będzie obciążał Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy z 
tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, podatek ten zapłaci 
Zamawiający, jednakże na potrzeby określenia podstaw wymiaru kar umownych, kwoty 
cen wskazanych powyżej będą powiększane o równowartość podatku od towarów i usług.  



 

 3 

 
2.7. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego Zamawiający może potrącać z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie przysługujące mu względem Wykonawcy 
roszczenia.  

§ 3. TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

3.1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy. 
Przedmiot Umowy zostanie dostarczony i zamontowany na Marinie Pogoń, ul. 
Przestrzenna 3 w Szczecinie (dalej: „Miejsce Dostawy”). Wykonawca ponosi koszty 
załadunku, transportu, ubezpieczenia oraz rozładunku i montażu urządzeń składających 
się na system parkingowy w Miejscu Dostawy.  

3.2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości rozpoczęcia Odbioru pisemnie lub 
faxem wysłanym na nr (091) 462-46-57. Przed dokonaniem Odbioru Wykonawca we 
własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie urzędowe zezwolenia, 
dopuszczające do użytkowania Przedmiot Umowy.   

3.3.  Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w której skład wejdą przedstawiciele 
Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy. Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie 
stwierdzone Protokołem Odbioru. 

3.4. Jeżeli w toku Odbioru zostanie stwierdzona niezgodność przedmiotu odbioru z 
wymaganymi określonymi w Umowie oraz załącznikami do niej, wówczas Zamawiający, z 
zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania, jest 
uprawniony, wedle własnego wyboru do: 

 (1)  jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w 
Umowie nadaje się do usunięcia – odmowy odbioru do czasu usunięcia 
niezgodności;  

 (2)  jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w 
Umowie polega na niekompletności przedmiotu odbioru – przyjęcia 
świadczenia w zakresie zgodnym z wymaganymi określonymi w Umowie i 
naliczenia kary umownej za zwłokę; 

 (3)  jeżeli niezgodność przedmiotu odbioru z wymaganymi określonymi w 
Umowie stanowi wadę (lub wady), która nie nadaje się do usunięcia i 
jednocześnie uniemożliwia użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 

a)  odstąpienia od Umowy w zakresie całości lub części Przedmiotu 
Umowy; odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

   albo  

b) wykonania na koszt Wykonawcy dostaw i usług objętych 
Przedmiotem Umowy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

4.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na wszystkie 
urządzenia i usługi składające się na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakości 
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rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru Przedmiotu Umowy i ulega przedłużeniu 
o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek ujawnionych wad, nie mógł korzystać z 
przedmiotu objętego gwarancją.  

4.2. Strony ustalają, iż w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji jakości wad przedmiotu, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca dokona ich niezwłocznego usunięcia, nie 
później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy. 
Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy usunięcie wad nie będzie możliwe w wyżej 
określonym terminie, Wykonawca ustali z Zamawiającym termin usunięcia wad, spisując 
na tę okoliczność stosowny protokół.  

4.3. Wszelkie koszty usunięcia wad, w szczególności koszty napraw, części zamiennych, 
dojazdu, transportu, delegacji, robocizny, poniesione zostaną w całości przez Wykonawcę.  

4.4.  Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady podlegające usunięciu na podstawie udzielonej 
gwarancji jakości pisemnie, faksem na nr………, telefonicznie na nr………… bądź pocztą 
elektroniczną na adres………. w dniu roboczym w godzinach…….. 

4.5.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w § 4 ust. 2, 
Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu.  

4.6.  Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający 
może wykonywać przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady.  

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

5.1. Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy w okolicznościach wynikających z 
przepisów prawa Strony mogą odstąpić od Umowy w okolicznościach wskazanych w 
niniejszym paragrafie.  

5.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy do dnia 30 października 2015 r. bez wyznaczania 
dodatkowego terminu jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu 
Umowy o okres dłuższy niż 15 dni; 

§ 6. KARY UMOWNE 

6.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość: 

(1) 10% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,  

(2) 0,2 % Wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu 
Umowy, 

(3)  0,1 % Wynagrodzenia za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu 
Umowy, licząc od ustalonego przez Strony w § 4 ust. 2 Umowy, terminu usunięcia wad. 

6.2. Zamawiającemu służy roszczenie o odszkodowanie uzupełniające, przenoszące wysokość 
kar umownych. 
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§ 7 ZMIANY UMOWY 

7.1.  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian mocą porozumienia stron 
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

  
(1)  warunków i terminów płatności, 

 
 (2) terminu wykonania Przedmiotu Umowy, 
 

(3)  sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana ta nie będzie miała 
wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

7.2.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w 
szczególności gdy zaistniały okoliczności, których nie można było przewidzieć przy 
zawarciu umowy. 

§8. PRAWO WŁAŚCIWE 

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa 
polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 
poz. 93 ze. zm.). 

§ 9 FORMA  

9.1. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. 

9.2. Wszelkie zmiany i uzupełniają umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU  

Spory powstałe w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 EGZEMPLARZE  

Umowę sporządzono w 3 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

§ 12 ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki do niej: 

1) Regulamin przetargu, 
2) Opis przedmiotu zamówienia, 
3) Oferta Wykonawcy. 

 
Wykonawca  Zamawiający 

 


