
 
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0301/19 pt. „Rewitalizacja kulturalna, społeczna i edukacyjna w BOK w Białowieży”, współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nr umowy 
UDA-RPPD.08.06.00-20-0301/19-00 z dn. 16.10.2019 r. 
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Załącznik nr 3 
UMOWA NR IP.271.46.2019 (projekt) 

 
zwana dalej „Umową”,  
zawarta w dniu …………….. r. pomiędzy:  
Gminą Białowieża, z siedzibą w Białowieży, kod 17-230, ul. Sportowa 1, Woj. Podlaskie, 
NIP 603 00 66 107, reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Białowieża – Alberta Waldemara Litwinowicza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ali Bajko, 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a  
……………………………………………………………………….., 
reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………….., 
zwanym dalej Wykonawcą.  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 
Dostawa i montaż foteli kinowych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja kulturalna, 

społeczna i edukacyjna w BOK w Białowieży” 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 15.11.2019 r. 

oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………..r. 
3. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż foteli kinowych do sali kina Białowieskiego 

Ośrodka Kultury, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a 
także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania wykonania przedmiotu umowy z 
Wykonawcą który będzie wykonywał prace budowlano-remontowe w sali kinowej 
Białowieskiego Ośrodka Kultury. 

 
§ 2 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a. przekazanie terenu wykonywanych prac. 
b. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 

wykonywanych prac. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac, 
b. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie 

wykonywania prac, 
c. prowadzenie prac w systemie wielozmianowym,  jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania przedmiotu umowy, 
d. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, z warunkami 

technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
e. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i 

zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy. 
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§ 3 
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 
technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 
kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot umowy na warunkach 
określonych w umowie. 
 

§ 4 
Termin realizacji Umowy 

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia  
28.02.2020 r. 
 

§ 5 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu umowy. 
2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia zadania, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z 
obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

4. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i 
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z 
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie 
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie 
przedstawiciel Zamawiającego, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi 
podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej kwocie ………………. zł netto, plus należny podatek VAT w 
wysokości (23%) ……………… zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……………… 
zł (słownie złotych brutto: ………………………………….……………). 

2. Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianom. 
3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki 

mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i 
odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy 
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę dla Gminy Białowieża, z siedzibą ul. 
Sportowa 1, 17-230  Białowieża, NIP 603-00-66-107, odbiorca: Urząd Gminy Białowieża, ul. 
Sportowa 1, 17-230 Białowieża, po wykonaniu zlecenia, przelewem na konto wskazane na 
fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia oryginału faktury Zamawiającemu. 

 
§ 7 

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszelkie prace i urządzenia 

stanowiące przedmiot umowy.  
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2. Termin gwarancji ustala się na 3 lata. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty 
bezusterkowego odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 

a. odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b. dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 
4. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający 
może: 

a. żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b. żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej.  
 

§ 8 
Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej 
wpisem w protokole odbioru. 
 

§ 9 
Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu 

wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także 
w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według 
uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia staje się wymagalne: 

a. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
b. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą 

Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
udokumentowane i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego części przedmiotu 
umowy.  

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

 
§ 10 

Siła wyższa 
1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
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2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 
zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i 
ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego.   
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  
4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w 

niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę 
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego 
doręczenia pod następujący adres: 
Zamawiający: 
Gmina Białowieża 
ul. Sportowa 1  
17-230 Białowieża 
Wykonawca: 
……………………………. 
…………………………… 
…………………………… 
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane 
na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne. 

5. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia 
takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego 
rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

6. Przedstawicielami Stron są: 
 a. Zamawiającego: Małgorzata Bzowska-Dowbysz, Andrzej Kaczanowski 
 b. Wykonawcy: …………………………. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
 
 
 WYKONAWCA:               ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
…..................................................           …............................................. 


