
 
 

ZAŁĄCZNIK nr 6 – Wzór Umowy 
                                                                

UMOWA nr ………….. 
zawarta w dniu ……………… 2018 r.  w  Gryfinie pomiędzy: 
Powiatem Gryfińskim   z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 reprezentowanym przez  Zarząd 
Powiatu w Gryfinie, NIP: 858-15-63-280, Regon: 811683965, w imieniu którego działają: 
 
1.  Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński 
2.  Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński 
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 
a 
firmą: …………………..  z siedzibą w ………………………………… 
NIP: ……………….., REGON: ………………………………………… 
w imieniu którego występuje(ą) ……………………………………….. 
zwanym  w dalszej części "Wykonawcą", na wykonanie zadania  

 
„Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 

gminy Chojna” w zakresie: 
1.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie SOSW – działka 142/1 – dostawa i montaż 7 urządzeń do 

ćwiczeń na wolnym powietrzu – I część zamówienia* 
2. Kompleksowa modernizacja placu zabaw przy CPOW – II część zamówienia * 

 
* Niepotrzebne skreślić 

§ 1. 
Strony oświadczają, iż niniejsze zamówienie zostaje udzielone zgodnie z procedurą konkurencyjnego wyboru 
wykonawców, określoną w art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 562) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 
lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 
oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 396). 
 

§ 2. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem …………………………………………………………. 
- zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz wybraną ofertą Wykonawcy.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: …………………………………………………….. 
3. Okres gwarancji przedmiotów wymienionych w pkt. 2 wynosi: …..… lat i nie obejmuje wandalizmu, 
dewastacji samodzielnych napraw i przeróbek oraz eksploatacji urządzeń niezgodnie w przeznaczeniem. 
4. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami stanowi integralną cześć niniejszej umowy. 
 

§ 3. 
Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty zawarcia umowy. 
 

§ 4. 
Wykonawca oświadcza, iż posiada środki do należytego zrealizowania czynności wymienionych w  § 2 i 
zobowiązuje się je wykonać  zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami i obowiązującym prawem oraz przy 
zachowaniu  terminów określonych w §3. 
Przedmiot umowy wraz z montażem posiada wymagany certyfikat, atest i jest zgodny z obowiązującymi 
normami. 
 

§ 5. 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą ................zł (cena 

łącznie z podatkiem VAT) (słownie: .........................................................). Cena bez podatku VAT 



 
wynosi .......................zł  ( słownie: ..........................), podatek VAT wynosi ................... 
(słownie:.....................................). 

2. Termin płatności ustala się na 30 dni licząc od daty wpływu do Starostwa Powiatowego w Gryfinie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń, potwierdzonego komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest możliwe tylko za 
pisemną zgodą Zamawiającego.  

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

5. Jednostką realizującą umowę jest Powiat Gryfiński, NIP 858-15-63-280, na adres którego Wykonawca 
będzie wystawiał wszelkie dokumenty- w tym faktury, w następujący sposób: 

a) Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 
b) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 

5. Zamawiający oświadcza, że czynnym płatnikiem VAT jest Powiat Gryfiński oraz upoważnia Wykonawcę do 
wystawiania faktury bez podpisu Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………….……………………… 
……………….……………………………………….. 

 
§ 6. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie warunków umownych w formie kar 
umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za przedmiot umowy 
za każdy dzień kalendarzowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
uzgodnionego na usunięcie wad wyznaczonego przez Zamawiającego, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Zapłacenie 
lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 
przedmiotu umowy w pełnym zakresie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa ta trwała dłużej niż 20 dni. 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków, 

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, z których wynika, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o przyczynie 
uzasadniającej odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie. 
 

§ 7. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu …...-letniej  gwarancji na należytą jakość wykonanych robót. Termin 
gwarancji biegnie od protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia 

 
§ 8. 



 
1. Zmiany w umowie mogą zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

dotyczyć w szczególności 
1) aktualizacji stawki VAT; w sytuacji gdy w okresie realizacji umowy ulegnie ona zmianie 

ustawowej odpowiednio zostanie zaktualizowana wartość wynagrodzenia brutto, 
2) zmiany terminu realizacji umowy; w sytuacji, gdy na skutek niesprzyjających okoliczności, 

dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji okaże się niemożliwe. Za takie okoliczności uznaje 
się w szczególności wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

3) zmniejszenia zakresu świadczenia w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli na skutek 
wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do 
prawidłowego wykonania danego zadania/części zamówienia wykonanie części prac objętych 
dotychczas tym zadaniem stało się zbędne, 

4) zwiększenia zakresu świadczenia w ramach przedmiotu zamówienia, jeżeli do prawidłowego 
wykonania danego zadania/części zamówienia jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac 
nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek 
wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym 
wykonanie: 
− tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla 

zamawiającego lub 
− danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie 

jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 
 

§ 9. 
Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej Umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie 
a w przypadku braku porozumienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

 
§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla  Wykonawcy. 
 
 
 
  WYKONAWCA:          ZAMAWIAJĄCY: 
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