
 

 

(PROJEKT- CZĘŚĆ III SWZ) 

Istotne Postanowienia Umowne 

UMOWA DOSTAWY 

nr …/… 

zawarta w dniu …….… 2019 r. w Zakopanem pomiędzy: 

 

Stowarzyszeniem pod nazwą Polski Związek Biathlonu ______________________________ 

zwanym dalej  

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: …  

a  

… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, NIP: …, REGON: …,   

KRS/PESEL: …, zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Dostawcą”  

reprezentowanym przez: … - …  

(reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”  

 

PREAMBUŁA 

• Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

pod numerem _________________ zachowując konkurencyjność, jednocześnie postępowanie nie 

było prowadzone w ramach przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129, ze zm.), a w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 

t.j.) 

• Realizacja przedmiotu zamówienia jest dofinansowana przez ministra właściwego ds. kultury 

fizycznej w oparciu o umowę dotacyjną nr ________  dnia ________________________, której 

przedmiotem jest ______________________.  

 

   

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa maszyny śnieżnej- dostawę ratraka z 

wielopozycyjnym pługiem przednim oraz kompletnym tylnym urządzeniem do 

wygładzania tras wyposażonym w frez oraz 2 przystawki do wygniatania torów 

klasycznych dla Polskiego Związku Biathlonu, szczegółowo opisanych w SIWZ i w Ofercie 

Wykonawcy, zwanych dalej „towarami” lub ,,produktami”, lub w liczbie pojedynczej 

„towarem” lub ,,produktem”.  

2. W ramach przedmiotu Umowy znajduje się również przeprowadzenie przez Dostawcę 

niezbędnych szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń.  

3. Dostawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu dostawy z co najmniej 48 godzinnym 

wyprzedzeniem drogą telefoniczną na nr ……….., elektroniczną na adres e-mail ……..  

4. W ramach realizacji dostawy Dostawca zobowiązuje się do wykonania prac montażowych, 

instalacji testowych przystawek, dostarczenia transportem Wykonawcy i podłączenia 

wszystkich elementów osprzętu maszyny, zgodnie z jego przeznaczeniem i w uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  



 

 

5. Dostawca będzie wykonywał przedmiot Umowy osobiście za pomocą własnego personelu 

oraz według własnego transportu (w tym rozładunku). Wszelkie podzlecenia wykonania 

przedmiotu Umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca 

odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje (w tym 

podwykonawców) jak za własne działania lub zaniechania.  

 

§ 2. 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego i całościowego wykonania przedmiotu Umowy 

w terminie nie później niż do dnia 27.12.2021 r. do godziny 09.00. Najpóźniej w tym dniu 

Dostawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do odbioru końcowego 

zrealizowany w całości przedmiot Umowy. 

2. Dostawa przedmiotu Umowy (w tym montaż) realizowana będzie transportem Wykonawcy, 

na jego koszt i ryzyko.  

3. Za dzień zakończenia realizacji Umowy uznany będzie dzień sporządzenia i podpisania przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego realizacji w całości przedmiotu 

Umowy bez uwag lub zastrzeżeń i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy w całości 

do eksploatacji. 

 

§ 3. 

SPOSÓB REALIZACJI DOSTAWY 

1. Wykonawca w związku z realizacją Umowy zobowiązuje się wykonać również niezbędne 

prace montażowe i instalacyjne znajdujące się w zakresie Umowy, przy użyciu narzędzi i 

materiałów własnych (montaż próbny wszystkich przystawek, próby działania, szkolenia z 

obsługi). 

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone i zamontowane materiały i urządzenia są 

fabrycznie nowe, spełniają polskie normy techniczne lub normy europejskie przenoszące te 

normy oraz wszelkie inne wymagane przez obowiązujące przepisy aprobaty lub certyfikaty.  

3. Wykonawca zapewni nadzór oraz właściwe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. podczas 

prowadzenia prac montażowych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe 

z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, jego pracowników lub innych osób, z pomocą których 

Wykonawca realizuje Umowę tych przepisów.  

4. Prace montażowe, stanowiące przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać z 

należytą starannością, zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, w sposób zapewniający 

bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Wartość wynagrodzenia za realizację w całości przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy wynosi …………………… złotych brutto 
(słownie……………….…………………………… złotych), netto ……………..….. zł., podatek VAT w 
wysokości.....…zł).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje również 
koszty transportu, wniesienia, montażu, niezbędnych rozruchów, ustawienia, 



 

 

usunięcia odpadów, opakowań i pozostałości po montażu, uruchomienia sprzętu, 
szkolenia pracowników w zakresie obsługi urządzeń i pracy dostarczonym sprzętem. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ponadto koszty gwarancji, rękojmi i wszelkie koszty 
eksploatacyjne w zakresie przeglądów maszyn oraz jej serwisowania w okresie rękojmi i 
gwarancji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca wystawi i doręczy fakturę na rzecz Zamawiającego po dokonaniu odbioru całości 
przedmiotu umowy, który będzie gotowy do eksploatacji.  

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag 
lub zastrzeżeń protokół odbioru końcowego realizacji przedmiotu Umowy i przekazania 
wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu do eksploatacji oraz potwierdzenie 
przeprowadzenia szkoleń pracowników Zamawiającego.  

5. Płatność będzie dokonana z dołu, w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podane na fakturze, jednakże nie później niż 31 grudnia 2021 roku.  

6. Prawa i obowiązki stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez 
pisemnej zgody drugiej strony, pod rygorem nieważności.  

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Na fakturze Wykonawca umieści symbol i numer niniejszej umowy.  
9. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 
 

§5 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie nowe urządzenia, wolne od wad.  

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres (zgodnie z ofertą) 
miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag lub zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji.  

4. Wszelkie wady i usterki a także serwis maszyny i jej przeglądy (co najmniej jeden w roku z 
kosztami transportu) ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje 
się usuwać w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego 
upływu tego terminu, Zamawiający ma prawo, oprócz naliczenia kar umownych z tego tytułu, 
do zlecenia usunięcia tych wad bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, podmiotowi 
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraża on zgodę. Przyjmuje się że pożądany 
termin usunięcia wad i usterek wynosi 7 dni.  

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia pozostaje bez wpływu na 
zakres i uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w okresie gwarancji po zgłoszeniu awarii lub 
nieprawidłowości w działaniu urządzenia w ciągu: 
a) max. 72 godzin,  
b) pilnie w tym samym dniu co zgłoszenie, w czasie imprez sportowych do których 

przygotowania potrzebny jest przedmiot zamówienia.  

7. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady w przedmiocie Umowy 
Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia:  

a) ------ 
b) ------ 

8. Jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich 
usunięcia, nie krótszy niż 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego Zamawiającego 
o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu 
przysługuje prawo naliczenia kar umownych oraz zlecenia usunięcia wad innemu wykonawcy 
w ciężar zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawcę.  

9. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:  



 

 

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania dostawy i wymiany produktu na 
produkt nowy i wolny od wad,  

b) Zamawiający może żądać zapłaty równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu 
umowy, płatnej w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

c) Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując uprawnienia do naliczenia kar 
umownych oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na pozostałą 
część przedmiotu Umowy w jego dotychczasowej wysokości, przy czym termin do 
odstąpienia od Umowy w takim przypadku wynosi 30 dni od dnia stwierdzenia zajścia 
podstawy do odstąpienia. 

10. Odbiór przedmiotu Umowy będzie polegał w szczególności na kontroli ilościowej dostawy 
oraz na sprawdzeniu, czy dostarczone wyroby są wolne od wad fizycznych, czy odpowiadają 
one opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SIWZ, i ofercie Wykonawcy.  

11. Z czynności odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Strony pisemny protokół 
odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia z przeprowadzonego odbioru. 

12. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru jakichkolwiek wad fizycznych lub ilościowych 
dostarczonych urządzeń, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na 
dostawę towarów wolnych od wad lub we właściwej ilości, bez ponoszenia przez 
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Wyznaczenie przez 
Zamawiającego dodatkowego terminu nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar 
umownych z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne 
dostarczonego towaru na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:  

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia Umownego brutto określonego w §4 ust. 1,  

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Umownego brutto określonego w §4 
ust. 1. 

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie do 3 dni, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

d) za każdy następny dzień opóźnienia ponad 3 dni kalendarzowe, ale nie dłużej niż do dnia 
31.12.2021 r. - w wysokości 10.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy 
dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek w stosunku do wyznaczonego terminu.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych w przypadku gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.  

3. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 31.12.2021 r. do godziny 
09:00 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania od Umowy z winy 
Wykonawcy w trybie natychmiastowym, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, 
które może zostać przesłane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych nadal 
obowiązują Strony. 

 
§ 7 

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 



 

 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania takich 
zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. 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 5 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca nie może żądać j wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części lub całości Umowy , w tym również w przypadku 
określonym w § 6 ust. 3.  

3.  Za siłę wyższą Strony uznają: klęski żywiołowe, epidemie, huragan, powódź, katastrofy 
transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których 
zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.  

4. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z 
powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów 
wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.  

5. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej lub elektronicznej 
w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz 
odpowiednimi dowodami i wnioskami.  

6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadkach przewidzianych w 
Umowie w tym w szczególności :  
a) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,  
b) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy ponad 30 dni,  
c) nieusunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego,  
7. Zamawiający ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  
8. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie pozbawia go uprawnień do żądania zapłaty 

kar umownych.  
9. W przypadku zwłoki Wykonawcy Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie przedmiotu 

Umowy osobie trzeciej według własnego wyboru na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§8. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie 
jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie 
będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i 
oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które 
wyraźnie zawarte są w Umowie.  

2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych 
jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy, a z 
treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona 
zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze 
negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka 
sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, 
jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez 
nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do 
postanowień dotkniętych nieważnością.  

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  

5. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są oferta Wykonawcy, SWZ oraz 
wszystkie pozostałe dokumenty złożone w postępowaniu przez Zamawiającym o nr: _______ .  



 

 

6. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej zgody na piśmie Zamawiającego. 
7. Korespondencja wysłana listem poleconym na adres siedziby Wykonawcy podany w 

komparycji Umowy będzie uznana za doręczoną, chyba że uprzednio Wykonawca 
poinformował Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu wraz z podaniem aktualnego 
adresu do korespondencji.  

8. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnioną/ymi do kontaktów wzajemnych 
są…………………..tel……………….e-mail……………..  

9. Ze strony Zamawiającego osobą/osobami upoważnioną/ymi do kontaktów wzajemnych 
są…………………..tel……………….e-mail…………….. 
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 

 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 


