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Załącznik nr 2 

wzór umowy 

 

UMOWA  

 

 

zawarta w dniu ............................ w Ciechocinku,  pomiędzy: 

 

Firmą B5 Sp. z o.o., ul. Braci Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek, NIP: 1231275832, reprezentowaną 

przez: ………………………………...................... zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

Firmą …………………………………………………………………………………………....................................................... 

reprezentowaną przez: ………………………………...................... zwaną w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe nr ................................. z dnia ................................. r., została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie w postaci: 

 

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

 

na rzecz podmiotu B5 Sp. z o.o. realizującego projekt pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy B5 Sp. 

z o.o. z Ciechocinka poprzez znaczącą dywersyfikację oferty usługowej w zakresie rehabilitacyjno-

rekreacyjnym”, w ramach poddziałania RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy, określone zostały  

w Zapytaniu ofertowym z dnia .............................. r., oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę. 

Zapytanie ofertowe z dnia .............................. r. wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy  

wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia .............................. r. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności  

dla zrealizowania przedmiotu umowy. 
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3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dotrzyma umówionego terminu przy zachowaniu należytej staranności. 

6. Wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, potwierdzone zostanie protokołem zdawczo 

– odbiorczym, podpisanym przez obie Strony. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy, zgodnie  

z treścią niniejszej umowy, zapytania ofertowego oraz obowiązującymi normami  

i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Wykonawca udziela ………… - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Okres gwarancji 

liczony będzie od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego 

prawidłową realizację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 

o którym mowa w § 1 ust. 1 określa oferta złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego.  

2. Kwota należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………………………………………… 

netto/brutto (słownie: .........................................................) płatna jednorazowo lub etapami* 

(niewłaściwe skreślić): 

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

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

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

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie na podstawie, wystawionej przez 

Wykonawcę, faktury VAT/rachunku, na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. Zapłata  

za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej 45 dni od dnia końcowego całego 

zamówienia. 

4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku, będzie należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia, czego wyłącznym dowodem będzie podpisany przez obie Strony protokół 

zdawczo – odbiorczym, w którym Zamawiający oświadczy, że odbiera przedmiot zamówienia bez uwag 

i zastrzeżeń. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia,  

w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą.  

W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, zachowanie Zamawiającego nie będzie 

traktowane, jako opóźnienie a Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych  

z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 20 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy. 
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b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu lub należytym wykonaniu zamówienia w terminie określonym 

w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,1% kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia stwierdzonej w okresie gwarancji lub rękojmi, 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto 

określonej w § 3 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli wysokość 

szkody przewyższy wysokość kwot naliczonych kar umownych. 

 

§ 5 

1. W przypadku: 

– niewykonania umowy lub uchybienia przez Wykonawcę terminowi jej realizacji określonemu   

w § 2 ust. 1 umowy, 

– wykonaniu przedmiotu zamówienia niespełniającego wymagań określonych przez Zamawiającego 

w zapytaniu ofertowym, ofercie Wykonawcy i w niniejszej umowie i braku usunięcia uchybień w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

– braku, w tym odmowy usunięcia błędów stwierdzonych w okresie gwarancji przekraczającego 12 

dni. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku wyznaczania dodatkowego 

terminu, w ciągu 60 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach 

(w tym w razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego lub gdy Wykonawca w przypadku zaistnienie sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 1 

odmawia zawarcia aneksu do umowy), w ciągu 60 dni od stwierdzenia okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie od umowy.  
  

§ 6 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotu Umowy, z powodu działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i do zapobieżenia, pomimo zachowania przez Strony należytej staranności, które wystąpiło po dniu 

wejścia w życie Umowy. 

3. Jeżeli zdarzenie stanowiące siłę wyższą w rozumieniu niniejszego paragrafu będzie przyczyną 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez jedną ze Stron: 

-   strona ta niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i zakończeniu tego zdarzenia 

przedstawiając dokumentację w tym zakresie;  

-   strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;  

-   każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań; oraz  

-   strony uzgodnią sposób postępowania, wobec tego zdarzenia. 

4. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożność wykonania lub należytego wykonania zobowiązań przez 

Stronę przez okres przekraczający ………………, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość 
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i warunki rozwiązania Umowy, której wykonanie stało się niemożliwe na skutek okoliczności działania 

siły wyższej. 

 

§ 7 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień umowy, w szczególności w przypadku, gdy 

potrzeba taka wyniknie w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie realizacji projektu lub treści 

innych dokumentów projektowych (ustaw, rozporządzeń, Wytycznych). 

2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy osobie trzeciej. W przypadku uzyskania takiej zgody, za działanie tej osoby 

Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw (w tym wierzytelności) i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. Właściwe dla realizacji niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszej Umowy Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu polskiego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 9 

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

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

  


