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PSONI/DP/2130-2/306/20                                                                Załącznik nr 6A do SIWZ 

 

 

Umowa 

dostawy wyposażenia gastronomicznego – część 2 

 

zawarta w Jarosławiu w dniu ……………………………. r.  pomiędzy: 

Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod nr 0000010902, NIP: 792 10 19 877, 

REGON: 650886776 

mającym siedzibę przy ulicy Wilsona 6A, 37-500 Jarosław 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

a:   

…………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 

Umowę niniejszą zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z postanowieniami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i akcesoriów gastronomicznych, w ilościach 

i o parametrach określonych w załączniku nr 1A (Specyfikacja przedmiotu zamówienia – 

część 2) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ofercie Wykonawcy 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu umowy określonego w ust.1. 

Przedmiot umowy jest wysokiej jakości, spełnia wymagane polskim prawem normy, jest 

fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niepowystawowy, wolny od wad, nie jest 

obciążony prawami osób trzecich, jest w stanie kompletnym, spełnia wymogi BHP, 

przeciwpożarowe, posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej i spełnia warunki techniczne. 
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3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia i sprzęt są wykonane zgodnie z wymogami 

stawianymi przez przemysł gastronomiczny oraz właściwe instytucje powołane do 

sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach 

zbiorowego żywienia, spełniają wymagania GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) i systemu 

HACCP oraz posiadają niezbędne świadectwa, certyfikaty  i atesty, w tym deklaracje 

zgodności CE. 

4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne 

i wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, 

aprobaty techniczne, dokumentację techniczno – ruchową urządzenia, dokumenty 

gwarancyjne, instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim oraz inne przewidziane 

prawem dokumenty, zgodne z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne elementy (złączki, przewody itp.) do montażu, 

uruchomienia i pracy dostarczonych urządzeń i sprzętu oraz zobowiązuje się do 

zapewnienia ich prawidłowego montażu i instalacji. 

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby przed uruchomieniem urządzeń dokonał 

sprawdzenia poprawności ich działania, poinstruował pracowników z zakresu warunków 

ich eksploatacji oraz zapewnił wszystkie niezbędne przeglądy wymagane przez producenta 

oraz serwis w okresie gwarancji,  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada środki, doświadczenie oraz wykwalifikowany 

i uprawniony personel niezbędny do realizacji zamówienia. Zobowiązuje się również do 

zachowania najwyższej staranności przy realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, po 

uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu i godziny dostawy, własnym transportem 

i na własny koszt, obejmującego m.in.: transport, rozładunek, wniesienie, rozpakowanie, 

zainstalowanie, sprawdzenie poprawności działania, uruchomienie w miejscu eksploatacji. 

2. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich 

niebezpieczeństw związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi 

Wykonawca.  

3. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie zakupionych urządzeń i sprzętu do 

Zamawiającego będzie protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych 

przedstawicieli obu stron. Protokół odbioru będzie podstawą wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: 

a) wykaz i liczbę dostarczonych urządzeń i sprzętu; 

b) dzień i miejsce odbioru; 

c) oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego o braku lub istnieniu wad  

w realizacji zamówienia; 
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d) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia 

urządzeń lub sprzętu wolnego od wad w terminie 5 dni roboczych  własnym 

transportem, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7. Stwierdzenie przez 

przedstawiciela Zamawiającego usunięcia wad przez Wykonawcę będzie stanowić 

podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez uwag; 

e) potwierdzenie przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi dostarczonego 

urządzenia, sprzętu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy.  

W przypadku, gdy dostarczony towar będzie niezgodny z przedmiotem umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się odebrać na swój koszt ten towar oraz dostarczyć towar 

zgodny z przedmiotem umowy na podany przez Zamawiającego adres, w terminie 5 dni 

roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

do dnia:  trzy tygodnie od dnia podpisania umowy. 

2. Dostawa przedmiotu umowy będzie realizowana pod wskazany przez Zamawiającego 

adres, tj. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Jarosławiu, ul. Podzamcze 35, 37-500 Jarosław, w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w terminie i godzinach wcześniej ustalonych z Zamawiającym.  

 

§ 4 

1. Na przedmiot umowy wykonawca udziela gwarancji jakości co najmniej na okres gwarancji 

udzielonej przez producenta danego sprzętu lub produktu, jednak nie krótszej niż 24 

miesiące. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru karty 

gwarancyjne dostarczonych urządzeń. 

3. W okresie gwarancyjnym i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do 

bezpłatnego usunięcia wad lub usterek jakościowych przedmiotu umowy w ciągu 48 godzin 

od zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie,  

faxem na numer………….…..….. bądź, e-mailem na adres……………………….….... 

4. Strony ustalają, iż czas usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji nie będzie przekraczał 

14 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki przedmiotu umowy.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin naprawy,  

z zachowaniem formy pisemnej.  

6. W przypadku gdy naprawa urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie 

będzie możliwa, urządzenie zostanie przekazane, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, 
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do naprawy w innym miejscu i dostarczone po naprawie, w to samo miejsce, na koszt  

i odpowiedzialność Wykonawcy.  

7. Wykonawca gwarantuje, że każdorazowo przedłuży okres gwarancji urządzenia o czas jego 

wyłączenia z eksploatacji, wskutek prowadzenia naprawy. 

8. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany 

przedmiotu umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, 

czy będą dotyczyły tej samej czy też różnych wad bądź usterek – będzie wykazywał te same 

lub kolejne wady, bądź usterki. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany 

przedmiotu umowy na nowy wolny od wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty 

zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

9. Na urządzenie wymienione, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia przekazania go do 

użytkowania.  

10. Na czas gwarancji, udzielonej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wszelkich przeglądów okresowych, obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

11. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z obsługa serwisową, 

naprawami gwarancyjnymi, przeglądami, opiniami, transportem, dojazdami ponosi 

Wykonawca. 

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 

Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności jeśli: 

1) w przypadku 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych); 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić poprzez oświadczenie woli złożone 

z zachowaniem  formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także 

powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Odstąpienie następuje z chwilą złożenia oświadczenia woli drugiej Stronie umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, poza 

następującymi częściami, które zamierza powierzyć podwykonawcom:  

a) wykonanie……………………..… firma o nazwie:…………………….............  

z siedzibą w …………………….. reprezentowana przez:…………………….,  

b) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............,  

z siedzibą w …………………….. reprezentowana przez:……………………., itd. 
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2. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu 

umowy niż określonych w ust. 1.  

3. Wykonawca jest obowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy/om z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą/ami. 

4. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie …………… zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, a w szczególności podatek VAT, koszty przygotowania wykonania 

umowy, koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, rozładunku i wniesienia, 

instalacji i rozruchu technicznego, instruktażu z zakresu eksploatacji urządzenia, koszty 

związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi i inne 

koszty, których poniesienie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego należnej 

kwoty. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, 

nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary 

umowne. 

     1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu  umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia; 
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b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych przy odbiorze 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2% ceny 

umownej brutto urządzenia/sprzętu za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad;  

d) opóźnienia w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w wysokości 2% ceny umownej 

brutto urządzenia/sprzętu za każdy dzień opóźnienia liczony od 1 dnia opóźnienia; 

e) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot 

umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

a) odstąpienia 10% wynagrodzenia  umownego brutto za przedmiot umowy.  

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych 

w art. 145 ustawy Pzp kary umowne nie mają zastosowania.  

2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu  

Wynagrodzenia, a w przypadku naliczenia kar w okresie gwarancji na wystawienie noty 

obciążeniowej. 

 

§ 9 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.  Zamawiający dopuszcza takie zmiany w następujących przypadkach, gdy: 

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który 

spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły 

wyższej), np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nieleżące po 

żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań 

i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony 

zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem  o wystąpieniu 

ww. przeszkód; 

c) nastąpi zmiana stawki urzędowej podatku VAT - wynagrodzenie wykonawcy określone 

w umowie może ulec zmianom o kwotę wynikającą z tej zmiany. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, korekty omyłek pisarskich oraz 

zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 

konieczności sporządzania aneksu. 

 

§ 10 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek potrąceń lub przeniesienia 

całości lub części praw wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci pod rygorem 

nieważności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego 

adresu (siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji jakości pod rygorem skutku 

doręczenia Wykonawcy korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany  

w umowie adres. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………                                              ………………………………. 

             Zamawiający                                                                       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


