
 Załącznik nr 3 do zapytania 

 

 

UMOWA NR ..../2021 

na realizację zadania pn.: 

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SYSTEMU RATOWNICZEGO 

WODA-LÓD RSKTM-15 

 

zawarta w dniu …...........2021 r.,  Kruszwicy  pomiędzy: 

Nadgoplańskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Kruszwicy , 

 ul. Popiela 2, 88-150 Kruszwica 

REGON 341337391, NIP 556-27-52-676 

zwanym dalej w „ Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Macieja Banachowskiego  –  Prezes Zarządu 

Marka Lewandowskiego  –  Wiceprezesa Zarządu 

a 

.................................................................................................................................. 

NIP: ......................... 

reprezentowanym przez : 

............................................................... 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowa-

dzonym w trybie zapytania o cenę, strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę  

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia i przeniesienia na własność Zamawiającego fa-

brycznie nowego systemu ratowniczego woda-lód rsktm-15. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy i zapłacić Wykonawcy cenę wy-

mienioną w § 4 umowy. 

 

 

§ 2 

Terminy i warunki realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Termin realizacji umowy nastąpi do dnia …………………………… 

2. Dostarczenie wyrobu będzie potwierdzane protokołem zdawczo - odbiorczym sporządza-

nym przez Zamawiającego po odebraniu przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją, 

opisem technicznym, instrukcją obsługi, dokumentem potwierdzającym okres gwarancji, spo-

rządzonymi w języku polskim. 

3. Osobą wyznaczoną na koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków 

umownych jest: Maciej Banachowski – tel: 509 585 355 

 



4. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

……………………………………..…………….………, tel. ……………………….…….., 

tel./fax.: (..….) …………………………………… 

 

 

 

§ 3 

Gwarancja i serwis 

 

1. Dostawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, 

właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami wymaganymi prawem, a także kom-

pletność dostawy. 

 

2. Przedmiot umowy objęty jest gwarancją: 

 a) mechaniczną na system woda-lód wynoszącą………………………………….… miesięcy 

b) gwarancja mechaniczna na silnik wynoszącą……………………………….….… miesięcy 

c) gwarancja mechaniczna na przyczepę wynoszącą………………………..…….… miesięcy 

 

3. Termin gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy. 

 

4. Wszelkie przeglądy i naprawy wykonywane będą wg zaleceń producenta sprzętu zgodnie z 

terminami i warunkami zawartymi w książce gwarancyjnej. 

 

5. W okresie gwarancji przeglądy i naprawy przeprowadzone będą bezpłatnie przez autoryzo-

wany serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych 

od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego. 

 

6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczenia przedmio-

tu umowy do siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można 

usunąć w siedzibie Zamawiającego, koszty przemieszczenia przedmiotu umowy do i od Użyt-

kownika ponosi Wykonawca. 

 

7. Okres naprawy będzie powodował odpowiednie do długości naprawy przedłużenie przez 

Wykonawcę okresu gwarancyjnego. 

 

8. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez Zamawiającego w wyniku eks-

ploatacji nie zgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji. 

 

9. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony na podstawie indywidualnych zleceń Za-

mawiającego. 

 

 

§ 4 

Ceny i warunki płatności 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczenie Przedmiotu  

umowy kwotę ……….zł  brutto (słownie……………………………………………………… 

……………………………………… …………………….……… ( wraz z podatkiem VAT):   



2. Zapłata ceny określonej w ust. 1 obejmuje przeniesienie własności systemu i przyczepy 

oraz koszt wykonania przez Wykonawcę wszelkich świadczeń określonych niniejszą umową, 

nadto wszelkie koszty i podatki, które należy ponieść w związku z wykonaniem tych świad-

czeń. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT po wydaniu Przedmiotu umowy i podpisaniu przez 

uprawnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń. Zapłata nastąpi 

przelewem bankowym po dostawie sprzętu, w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiają-

cemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze. 

4. Wszystkie kwoty w rozliczeniach pomiędzy stronami wyrażone są w polskich złotych 

(PLN). Cena nie podlega waloryzacji lub zmianie, w stosunku do ceny zawartej w ofercie, 

jeśli zmiana ta byłaby niekorzystna dla Zamawiającego. 

5. Poza zapłatą ceny brutto nie przewiduje się wystąpienia dodatkowych kosztów, opłat i 

podatków, w szczególności nie przewiduje się opłat za dokonanie czynności faktycznych i 

prawnych przez Wykonawcę lub osoby trzecie. 

6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Faktura/ rachunek, o których mowa w ust.3 powinien zawierać następujący sposób 

identyfikacji Zamawiającego: 

Nabywca: 

Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy ,  

ul. Popiela 2, 88-150 Kruszwica 

NIP 556-27-52-676 

 

 

§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

 

1. Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależne wykonanie 

swoich zobowiązań umownych przez zapłatę kary umownej. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźni termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego 

w niniejszej umowie o ponad 7 dni, zapłaci karę umowną wynoszącą 0,1% wartości przedmio-

tu umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekroczy 3 tygodnie, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło 

opóźnienie. 

4. Gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca płaci karę umowną 

w wysokości 10% wartości niewydanego przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważno-

ści. 



2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-

wilnego. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związ-

ku z niniejszą umową, jednak, jeżeli nie osiągną porozumienia, wówczas zaistniały spór bę-

dzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

 

 

...................................       ........................................  

     ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 

 


