
 

  

 

 

Załącznik nr 3 
Projekt UMOWA nr …. 

 
Zawarta w dniu …………………………….. r. w Świdwinie pomiędzy: 
………………………, ul. ……………..., zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez …………..w imieniu, którego działają: 
…………….. 
…………….. 
zwanym w treści umowy „Zamawiający”,  
a  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. .  
zwanym w  treści umowy  „Wykonawca”, zawarto umowę o następującej treści:  
 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest: „………………………., zgodnie z Zapytaniem ofertowym. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 

postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
 

§ 2 
1. Termin wykonania zamówienia ustala się: od dnia podpisania umowy do 

………………………. r. (zgodnie z zapytaniem ofertowym). 
2. Osobą upoważnioną do przez Wykonawcę do kontaktów, w ramach realizacji umowy jest: 

…………………………….…………………………………………………………………      
3. Osobą upoważnioną do przez Zamawiającego do kontaktów, w ramach realizacji umowy 

jest: ……………………………….. tel. e-mail  
4. Zmiana osób upoważnionych przez Zamawiającego lub Wykonawcę nie wymaga aneksu 

do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia.  
 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości …………….. zł brutto (…………………………………………………. ), 
w tym VAT…….% 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia bez 
wad, sporządzony przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy na 
podstawie  poprawnie wystawionych faktur / rachunków oraz protokołu zdawczo  - 
odbiorczego. 



 

  

 

 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem bankowym na konto 
wskazane w treści faktury w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wystawionych faktur / rachunków. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje zapłatę za wszystkie czynności 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały 
wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł 
przewidzieć konieczności wykonania innych czynności, które niezbędne okażą się do 
prawidłowego wykonania niniejszej Umowy. 

6. Wynagrodzenie należne Podwykonawcy, Zamawiający będzie płacił bezpośrednio na 
konto Podwykonawców.   

7. Faktura winna obejmować dane: 
Nabywca:  
…………….. 
……………. 

NIP: ……….. 

§ 4 
1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia może korzystać z Podwykonawców 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej. 
2. Umowa z Podwykonawcą wymaga pisemnej pod rygorem nieważności, zgody 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt 
umowy lub umowę z Podwykonawcami w części, w której wykonywać będzie ja 
Podwykonawca.  

3. Umowa z Podwykonawcą musi określać dokładny zakres zadań powierzony 
Podwykonawcy, kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres zadań oraz termin 
wykonania zakresu zadań  powierzonego Podwykonawcy. , 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszym 
Podwykonawcą.  

5. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej i pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 
dotyczących Podwykonawców. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres zadań, 
które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 
§5 

1. Wykonawca udziela gwarancji – na okres …………………..  miesięcy. 



 

  

 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany gwarancyjnej  jednak nie dłuższej 
niż 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. 

3. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż 
wynikające z Kodeksu cywilnego. 

§6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 1 % przewidywanego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za 
każdy dzień zwłoki. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i 
gwarancji  - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej 
od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: kary umowne za: 
1) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 1 % wartości przewidywanego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w 
którym odbiór miał być zakończony. 

2) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości      
10 % wynagrodzenia brutto.  

3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Kary umowne należą się Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody.  
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy 

zastrzegą sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
 

§7 
1. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian w treści umowy w 
sprawie zamówienia na następujących warunkach: 

a) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli z przyczyn od 
wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu 
wykonania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku termin może zostać 
przesunięty o czas trwania przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz o czas 
trwania ich następstw; 



 

  

 

 

b) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego; w takim przypadku termin może zostać przesunięty o czas 
trwania przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz o czas trwania ich 
następstw; 

c) zaistnienia, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia, przypadku siły wyższej, przez 
którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne 
wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: 

- charakterze od nich niezależnym, 

- którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

- którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu 
należytej staranności, 

- której nie można przypisać Zamawiającemu lub Wykonawcy. 
Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać 
przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. 

 
§8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu cywilnego.   

§9 

Wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z realizacja umowy będą rozstrzygnięte przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§10 

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

Zleceniodawca         Zleceniobiorca 
 
 
 
 
 

 
 


