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                                               Załącznik Nr 5                                             
   

 
UMOWA NA DOSTAWĘ           

Nr C.R.UM ..................... / …………… 
 
zawarta w dniu ........................... r. w  Szczecinie pomiędzy: 
Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, 
w imieniu, której działają: 
................................................................. – ............................................................. 

................................................................. – ............................................................. 

zwaną dalej w treści umowy  „Zamawiającym”  
 
a 
 
....................................................................................................................................................... 

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

w imieniu, której działa firma: 

................................................................. – .................................................... 

NIP ................................  Regon  ..........................  KRS .............................. 

zwana dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego udzielenia 
zamówienia publicznego, w wyniku przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaŜ 
elektronicznego systemu pomiaru czasu do obsługi zawodów w pływaniu i piłce wodnej,  
z tablicą wyników i słupkami startowymi – dla krytego basenu 50-metrowego  przy      
ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie – wraz z obsługą jednej imprezy  zawodów                 
w pływaniu”,  na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych             
( t.j. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759).     

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający  zleca, a  Wykonawca   przyjmuje  do  wykonania  przedmiot  umowy 

polegający na: 
 

1)  Dostawie i montaŜu  elektronicznego systemu pomiaru czasu  do obsługi zawodów  
w pływaniu i  piłce wodnej, z tablicą wyników i słupkami startowymi, według 
Specyfikacji Elementów stanowiącej załącznik nr….. do siwz. 

 
2) Obsłudze jednej imprezy - zawodów w pływaniu,  

wskazanej  przez Zamawiającego, która odbędzie się do dnia 30.12.2010r.. Obsługa 
będzie polegała na prowadzeniu pomiaru czasu pływania zawodników przy pomocy  
elektronicznego systemu pomiaru czasu i prezentacji wyników na tablicy wyników.  
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2. Elementy dostawy t.j.: tablica, słupki startowe, system elektronicznego pomiaru czasu 
pływania i obsługi piłki wodnej, zostaną zamontowane w hali basenowej, zgodnie                   
z lokalizacją wskazaną w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,  
obowiązującymi przepisami FINA, zasadami sztuki budowlanej i uzgodnieniami z 
Zamawiającym.. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową, lokalizacją miejsc 
montaŜu urządzeń i nie wnosi do niej uwag. 

   
§ 2 

 
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ………………………………………….. 
nr tel. ………………………………. .. 
 

§ 3 
 
1. Nadzór inwestorski sprawować będzie InŜynier Kontraktu - firma  Komplet -  Inwest   s.j. 

Ul. 11 Listopada 91K, 66-400 Gorzów Wielkopolski, działający  w imieniu 
Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem InŜyniera Kontraktu jest  ElŜbieta PraŜanowska – Nieboj  
      tel. 602-697 249  

 
 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 
 

§ 6 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego 

naleŜy: 
1)  Wskazanie Wykonawcy miejsc instalacyjnego podłączenia elementów wymienionych  
      w § 1 ust.1 pkt 1) , 
2) Powiadomienie Wykonawcy,  z  10-dniowym wyprzedzeniem, o terminie  

organizowanej  imprezy  zawodów w pływaniu,  podczas której Wykonawca 
zrealizuje usługę wymienioną w § 1,  ust.1  pkt 2)  niniejszej umowy. 

3)   Dokonanie komisyjnego odbioru końcowego w terminie do 7 dni od dnia zakończenia 
imprezy (zawodów w pływaniu). 

 
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy,  do obowiązków  Wykonawcy 

naleŜy:   
1) uruchomienie systemu, 
2) wykonanie  instrukcji obsługi systemu w wersji pisemnej – 3 egz. oraz na nośniku CD 

– 1 egz., 
3) szkolenie  pracowników wyznaczonych przez UŜytkownika do obsługi systemu, 
4) obsługa gwarancyjna – zgodnie z warunkami zawartymi w Karcie Gwarancyjnej. 

5) Powiadomienie Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy   z 3 dniowym 
wyprzedzeniem na nr tel. ……………….., a takŜe pisemnie listem poleconym lub      
fax-em na nr  91 45-53-609, w celu przygotowania pomieszczenia hali  do  montaŜu 
urządzeń, poniewaŜ  montaŜ będzie się odbywał w obiekcie,  w którym trwają prace 
wykończeniowe, realizowane przez Generalnego Wykonawcę. 

6) Powiadomienie Kierownika budowy Generalnego Wykonawcy, o terminie 
rozpoczęcia montaŜu i uzgodnienie zasad współpracy w sposób nie kolidujący             
z pracami wykończeniowymi G.W. 
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7) Dostarczenie Zamawiającemu wraz z urządzeniami kart gwarancyjnych oraz 
deklaracji zgodności oznaczonych znakami CE, oświadczenia Wykonawcy, Ŝe 
dostarczone urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przepisami prawa 
oraz przepisami .   

8) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac..  
9) Przeprowadzenie wszelkich prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych  warunkami 

technicznymi i  instrukcjami montaŜu, na własny koszt. 
10) Przeprowadzenie niezbędnych badań i prób oraz rozruchu. 
11) Przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi urządzeń oraz przeszkolenie 

przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń. 
Szkolenie odbędzie się w terminie 3 dni  po zakończeniu montaŜu wszystkich 
urządzeń .  Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.  

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, 
wymagające wywozu ( opakowania, zbędne akcesoria montaŜowe itp.) będą stanowiły 
własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów 
ustawy   o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zmianami.  

 
 

III. Termin wykonania i odbiór ko ńcowy przedmiotu umowy 
 

§ 7 
 
1. Termin wykonania  przedmiotu umowy określonej w § 1 ust 1 pkt 1): 60 dni od dnia 

podpisania przedmiotu umowy. 
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust.1, uznaje się pisemne 

powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz pisemne 
uznanie tej daty przez InŜyniera Kontraktu. 

3. Termin wykonania  przedmiotu umowy określonej w § 1 ust 1 pkt 2 - najpóźniej do 
30.12.2010r.. Potwierdzeniem naleŜytego wykonania usługi będzie pisemne  
poświadczenie przez Organizatora zawodów właściwego wykonania usługi.  

4. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy określonego 
w ust.1 pod względem ilościowym i jakościowym w terminie do 7 dni, po zgłoszeniu 
Wykonawcy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i potwierdzeniu tego faktu przez 
InŜyniera Kontraktu. 

5. Z czynności komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy wg ust 1 zostanie 
sporządzony protokół odbioru końcowego, zawierający ustalenia stwierdzone w trakcie 
odbioru. 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie w wysokości 

(łącznie z podatkiem VAT) ..................................... zł (słownie: 
........................................................................................). 

      w tym: 
1)  za dostawę i montaŜ wszystkich elementów wchodzących w skład elektronicznego 

systemu pomiaru czasu pływania i obsługi piłki wodnej oraz słupków startowych – 
wynagrodzenie w wysokości (łącznie z podatkiem VAT) ..................................... zł, 
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2)  za dostawę i montaŜ tablicy wyników - wynagrodzenie w wysokości (łącznie z  
podatkiem VAT) ..................................... zł, 

3)  za obsługę zawodów w pływaniu - wynagrodzenie w wysokości (łącznie z  
podatkiem VAT) ..................................... zł, 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                      

z realizacją przedmiotu umowy. 
 
 

V. Warunki płatno ści 
 

§ 9 
1. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą dwie faktury przejściowe  
       i faktura końcowa. 
2. Faktury przejściowe  będą wystawiane do wysokości 80% wartości określonej 

odpowiednio w § 8 ust.1 pkt 1)   
3. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury przejściowej będzie protokolarne 

potwierdzenie kompletności dostawy i montaŜu wszystkich elementów wchodzących w 
skład elektronicznego systemu pomiaru czasu pływania i obsługi piłki wodnej oraz 
słupków startowych, przez InŜyniera Kontraktu, 

4. Podstawą do  wystawienia drugiej faktury przejściowej będzie protokolarne potwierdzenie  
kompletności dostawy i montaŜu tablicy wyników, przez InŜyniera Kontraktu  .  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie komisyjny protokół odbioru 
końcowego, stwierdzający właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

6.  Termin płatności faktur przejściowych wynosi 14 dni, a końcowej  21 dni, licząc od daty 
przyjęcia faktury przez  Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy    
.................................................................................................................................................  

8. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury -  

w całości lub w części - w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek 
ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 
odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 
 

§ 10 
 

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o kaŜdej 

zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

VI. Gwarancja i r ękojmia 
 

§ 11 
 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

wady  przedmiotu umowy określonej w § 1 ust.1 pkt 1)  przez 24 miesiące od dnia 
podpisania bezusterkowego protokółu końcowego. 

2. Warunki gwarancji opisane są w Karcie Gwarancyjnej będącej załącznikiem nr 1             
do umowy.  

 
VII. Zabezpieczenie  

 
§ 12 

 
1. Wykonawca wniesie, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, zabezpieczenie 

naleŜytego wykonania umowy w wysokości ....................................zł (słownie złotych: 
........................................................................), w formie 
........................................................ 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonaną, 
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi. 
 

IX. Kary umowne 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy   w wysokości: 

a) 0,05% wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych    opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczone za kaŜdy dzień opóźnienia, 

c) 0,3   %   wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy następny dzień opóźnienia 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w  usunięciu wad przedmiotu umowy  w okresie 
gwarancji lub jego wymiany - liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub 
wymianę. 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyŜszającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni. 
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4. W przypadku nie usunięcia wad, w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 
końcowym protokóle odbioru lub stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 
Wykonawca wyraŜa zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

 
 
 

X. Postanowienia końcowe 
 

§ 14 
 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą   umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.              
z  2010r. Nr 113, poz. 759 .). 

3. Zmiana umowy moŜe dotyczyć terminu realizacji umowy w zakresie § 1 ust 1 pkt 2)       
w przypadku braku moŜliwości zorganizowania zawodów w pływaniu  do dnia 
30.12.2010r.. W takim przypadku zostanie podpisany Aneks do umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2010r.           
Nr 113, poz. 759 .) . 

5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

6. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Integralną część umowy stanowi SIWZ i oferta cenowa Wykonawcy. 
8. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 

po dwa egzemplarze dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 
 
PODPISY  I  PIECZĘCIE 
 
 
W imieniu Zamawiającego:                                                         W imieniu Wykonawcy: 


