
UMOWA 

zawarta w dniu ...............2019 r. w Ustce pomiędzy:

Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 
NIP : 839-002-36-21  
Regon : 770979789
reprezentowaną przez :
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35  – Stanisława Podlewskiego 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Agnieszki Krysiak,
zwanym dalej Zamawiającym

-a-

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego o  wartości  zamówienia  do  kwoty
określonej  w  art.  4  pkt  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  udziela  Wykonawcy  zamówienia
następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie, magazynowanie i dostawa wraz z montażem  3 szt. wież z tarasem przednim i

zadaszeniem dla ratowników na terenie plaży wschodniej w Ustce zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i

zaproszeniem do składania ofert stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

2. Wieże dla ratowników będące przedmiotem niniejszej umowy winna spełniać następujące wymagania techniczne:

3.1. elementy drewniane: świerk, sosna,
3.2. ściany konstrukcja z drewna o przekroju 115-125 x 45-50, wypełnienie: sklejka wodoodporna min. 8 mm.
3.3. całość konstrukcji drewnianej wieży winna być zamocowana na stalowych płozach umożliwiających transport po
plaży,
3.4. wymiary wieży: bez bocznych balkonów: min. 1800 x 180 0x 3500 mm.,
3.5. podłoga z desek  o grubości min. 28 mm.
3.6. taras – podłoga wykonana z desek, antypoślizgowa o grubości min 28 mm. o wym min. 1800 x 1000 mm.,
3.7. dach konstrukcji drewnianej pokryty gontami – dachówkami bitumicznymi lub papą bitumiczną  w kolorze 
szarym ,  do ustalenia z Zamawiającym.
3.8. okna a trzech stron otwierane z okiennicami zamykane na zamek i kłódkę,
3.9. drzwi drewniane na przedniej ścianie zamykane na zamek i kłódkę, całość konstrukcji zakonserwowana 
minimum trzykrotnie impregnatem wodoodpornym, w kolorze niebieskim do ustalenia z Zamawiającym.
3.10 schody drewniane min. 120 x 45 mm, o szerokości min. 600 mm i długości min. 1900 mm.,
3.11 uchwyt do maszty flagowego zainstalowany w narożniku tarasu

§ 2.
Termin realizacji umowy

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 

1) wykonanie do dnia 15 maja 2019 r.,

2) magazynowanie  w  okresie  od  dnia  wykonania  wież  z  tarasem i  zadaszeniem do dnia  dostawy  i  montażu
przedmiotu umowy,

3) dostawa i montaż do dnia 15 czerwca 2019 r.

§ 3.
Cena przedmiotu umowy i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w  § 1 Zamawiający zapłaci  na rzecz Wykonawcy całkowite

wynagrodzenie w kwocie:

      netto ………………………... zł+ podatek VAT 23 % tj. ……………………….. zł;  



      łącznie brutto (z  podatkiem  VAT) …………………………...

      (słownie: ……………………………………………………………………………….. 00/100 zł). 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w następujący sposób:

1) 50%  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1  po  wykonaniu  przez  Wykonawcę  wież  z  tarasem  przednim  i

zadaszeniem,

2) 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 po zakończeniu magazynowania, dostawie i montażu przedmiotu

umowy.

3. Podstawą wystawienia faktur będą protokoły bezusterkowego odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy.

4.  Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na:

NABYWCA

Gmina Miasto Ustka, ul.Ks Kard.Stefana Wyszyńskiego 3 
76-270 Ustka 
NIP 839-002-36-21 

ODBIORCA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce 

ul.Grunwaldzka 35 

76-270 Ustka  

5. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na r-k Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wpływu

danej faktury do Zamawiającego.

6.  W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury   

      korygującej do Zamawiającego.

7.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  umowy i

wyczerpuje należności Wykonawcy z tytułu jego wykonania.

§ 4.
Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy

1. Wykonawca  bierze  odpowiedzialność  za  kompletne,  wysokiej  jakości  i  terminowe  wykonanie  przedmiotu

zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie

mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

3. Przedmiot  umowy  zostanie  zamontowany  przez  Wykonawcę  na  terenie  plaży  wschodniej  w  Ustce  w  miejscu

wskazanym przez Zamawiającego.

4. Wykonawca  dostarczy  przedmiot  umowy na  miejsce  montażu  we  własnym  zakresie  i  na  swój  koszt  w dniu

roboczym, tj. od poniedziałku do piątku, najpóźniej w terminie określonym w §2.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielenia  informacji  Zamawiającemu  o  dniu  i  godzinie  dostawy  elementów

objętych  przedmiotem  umowy  w  terminie  nie  krótszym  niż  3  dni  robocze  przed  terminem  jej  realizacji  przy

jednoczesnym zachowaniu warunków opisanych w ust. 4.

§ 5.
Podstawowe obowiązki i prawa Zamawiającego

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  terminowego  uregulowania  płatności  przy  zachowaniu  ustalonych  w  umowie

warunków.

2. Zamawiający zobowiązany jest do rozładunku dostarczonych elementów w dniu ich dostawy.



3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z niewykonania lub

niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan elementów wieży oraz ryzyko ich kradzieży, przypadkowej utraty lub

uszkodzenia do chwili odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie protokołu bezusterkowego

odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za szkody na osobie lub mieniu

powstałe w związku z transportem lub montażem przedmiotu umowy.

§ 6.
Zasady porozumiewania się stron

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy

odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub za pomocą

poczty elektronicznej.

§ 7.
Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy

1. Zakres i sposób odbioru przedmiotu umowy i przekazywania Zamawiającemu przez Wykonawcę odbywać się będzie

zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z obowiązującymi przepisami.

2. Zamawiający  dokonana  częściowego  odbioru  przedmiotu  umowy  po  wykonaniu  wież  z  tarasem  przednim  i

zadaszeniem, a odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu magazynowania, dostawie i montażu przedmiotu umowy.

3. Datą wykonania  przedmiotu  umowy jest  data protokolarnego odbioru  końcowego,  chyba,  że w toku czynności

odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostawa nie została w całości zrealizowana lub posiada wady. Wówczas datą

wykonania przedmiotu umowy będzie data protokolarnego odbioru wszystkich uzupełnień lub usuniętych wad.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że przedmiot umowy posiada wady, Wykonawca

zobowiązany jest do ich usunięcia swoim kosztem w terminie 5 dni od dokonania odbioru. W przypadku wad

istotnych Zamawiający może odmówić odbioru do chwili usunięcia wad przedmiotu umowy.

5. Przekazanie  przedmiotu umowy, nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

6. Odbiór końcowy może być dokonany wyłącznie po wykonaniu całości przedmiotu umowy. 

7. Protokół  odbioru  częściowego  i  końcowego  przedmiotu  umowy  podpisywany  będzie  przez  przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 8.
Gwarancja

1. Na cały przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji  z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych

powstałych w trakcie użytkowania wież (jeżeli powstały z przyczyn nietkwiących w materiałach, z których wykonana

została wieża lub niewynikających z wadliwego montażu) oraz wandalizmu.

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  na  swój  koszt  wszystkie wady  przedmiotu  umowy ujawnione  w  okresie

gwarancyjnym lub w okresie rękojmi w możliwie jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia

zgłoszenia Wykonawcy wady.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie

wykonanego przedmiotu umowy.

5. W  przypadku  naprawy  dokonanej  w  ramach  gwarancji,  okres  gwarancyjny  dla  poszczególnych  elementów

podlegających naprawie będzie wydłużony o czas naprawy. W przypadku wymiany elementów przedmiotu umowy w

ramach gwarancji okres gwarancyjny biegnie od początku licząc od dnia zakończenia wymiany. 

6. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.



7. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane i potwierdzone pisemnie.

8. Upływ okresu gwarancji nie ma wpływu na realizację roszczeń z tytułu gwarancji przez Zamawiającego, jeżeli wady

ujawniły się jeszcze w okresie gwarancyjnym.

9. Wykonawca udziela rękojmi na cały przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji określonemu w ust. 1.

§ 9.
Zwłoka i kary umowne

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości  10% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust.  1  umowy, w przypadku odstąpienia

Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2) w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, umowy za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2;

3) w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1, umowy za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przez odbiorze (częściowym lub końcowym) albo w

okresie gwarancji lub rękojmi, w stosunku do terminu określonego § 7 ust. 3 lub § 8 ust. 3.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez  Zamawiającego z wynagrodzenia należnego

Wykonawcy.

4. Zamawiający może domagać się naprawienia szkód przewyższających wysokość kar umownych.

5. Kary umowne niezależne są od poniesienia szkody.

§ 10.
Odstąpienie od umowy

1. Niezrealizowanie przedmiotu umowy w okresie dłuższym niż 14 dni od terminu określonego w § 2 stanowi podstawę

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 21 dni od daty

wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 9

ust.  2  pkt  1  niniejszej  umowy.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy i  naliczeniu  kary  umownej  winno  być

przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  i  Zamawiający  przedłożą  szczegółowe  zestawienie  swoich

roszczeń, aby umożliwić zawarcie porozumienia.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części

umowy.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  w  przypadku  gdy  Wykonawca  realizuje

przedmiot zamówienia niezgodnie z zapisami umowy, w tym nie dostarcza przedmiotu umowy o parametrach

określonych w §1 lub nie usuwa wad w określonych umową terminach.

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać  uzasadnienie. Strony

winny dążyć do określenia  sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła

strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

§ 11.

Rozwiązywanie sporów

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy



realizacji niniejszej umowy były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.

2. Spory między stronami mogące zaistnieć  na tle stosowania niniejszej  umowy, których nie uda się rozwiązać w

sposób określony w ust. 1 będą rozstrzygane przez sąd  właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 12.
Siła wyższa

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z zobowiązań

umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których

nie można było przewidzieć  przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami,  takimi  jak:

powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej.

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest  zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej

strony  o  jej  wystąpieniu.  W  przypadku  niespełnienia  tego  obowiązku,  strona  zainteresowana  traci  prawo  do

powoływania się na siłę wyższą.

3. Po zakończeniu okresu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w

szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono  w  języku  polskim  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,po  jedenym egzemplarzu  dla

Wykonawcy i Zamawiającego.

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
                                                                                                        


