
UMOWA Nr …../2022 
 
 
Zawarta w dniu ……..2022 roku w Borowiu pomiędzy: 
Gminą Borowie 
ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie 
reprezentowana przez: 
 
Wiesław Gąska - Wójt Gminy Borowie 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Hanny Ośko 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a …………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………  - właściciel 
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” 
 
  
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Dostawcy w postępowaniu o zapytaniu ofertowym z dnia 27 października 2022 
r.  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest dostawa wiat przystankowych typu EOS w ilości 10. 
1. Dostarczane wiaty przystankowe muszą być zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia zał. nr 2 do zapytania ofertowego. 
2. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.  
 

§ 2 
Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia 12 
grudnia 2022 r. 
 

§ 3 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Terminowego wykonania dostawy, o której mowa w § 1. 
2. Dostarczone Wiaty przystankowe powinny być zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia. 
3. Uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszelkie odstępstwa od opisu zamówienia. 
4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, przedstawić Zamawiającemu  

dokładny opis i zdjęcia proponowanej Wiaty przystankowej. 
5. Przekazania Zamawiającemu atestów i innych niezbędnych dokumentów na 
materiały z których została wykonana Wiata. 
 

§ 4 
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie potwierdzona pisemnie w formie 

protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez uprawnione osoby. Protokół 
zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad czy usterek. 



2. Dostawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru przedmiotu 
umowy i złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania 
odbioru. 

3. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do 
odbioru przedmiotu Umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

4.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. 
Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin do usunięcia wad. Jeżeli Dostawca nie 
usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

4.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Dostawca dostarczy nowe dobre Wiaty 
przystankowe które nie posiadają wad. 

5. Za datę odbioru, w przypadku wystąpienia wad, przyjmuje się dzień odbioru po 
usunięciu wad lub wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi. 

 
§ 5 

Nadzór ze strony Zamawiającego nad realizacją ustaleń zawartych w niniejszej 
Umowie oraz nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia prowadził będzie: Jacek 
Walecki – Kierownik Wydziału. Przedstawicielem Dostawcy w odniesieniu do prac 
objętych przedmiotem niniejszej umowy jest: ……………………... 

 
§ 6 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę w 
wysokości: 
………………… zł/netto  (słownie: ……………………………………………………….);  
………………….. zł/brutto (słownie: 
………………………………………………………).  
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy wyżej wymienioną kwotę przelewem na rachunek 
bankowy o numerze ………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury 
przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po dniu podpisania przez strony 
protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego prawidłową i zgodną z Umową 
realizację zamówienia. 
4. Kwota określona w pkt 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym szczególności koszty 
transportu i dostawy Wiat przystankowych do miejsca montażu przy drogach. 
 

§ 7 
Dostawca udzieli na dostarczone Wiaty przystankowe  gwarancji jakości na okres co 
najmniej …… miesięcy od dnia dokonania odbioru. 
Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego 
zamówienia. 
Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich 
materialnych rezultatów zamówienia. 
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakakolwiek niezgodność 
materialnych rezultatów zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w 
opisie. 
Ustawową rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości. 
Dostawca nie odpowiada za zniszczenia dokonane przez osoby trzecie po dokonaniu 
montażu Wiat przystankowych. 



 
§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w 
ustalonym terminie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę, czyli przekroczenie terminu dostawy przedmiotu Umowy w wysokości 
0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w oczekiwaniu 
na naprawę w czasie trwania okresu gwarancji w wysokości 0,2% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, 
c) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto. 

§ 9 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie 
natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy warunki niniejszej 
Umowy. 
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
Integralną częścią umowy jest: zapytanie ofertowe i oferta Dostawcy. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwie Umowy dla 
Zamawiającego i jedna dla Dostawcy. 
 
 
 
 
 

Wykonawca:      Zamawiający: 
 
 

……………………………………   ….…………………………… 

 


