
 

 
 

UMOWA NR ……../2018 

w sprawie zamówienia udzielonego w trybie zapytania ofertowego 
 
 

zawarta w dniu ……………2020 r. pomiędzy:  

Gminą Gryfów Śląski, 59-620 Gryfów Śląski, ul. Rynek 1,  

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635 

reprezentowaną przez:  

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski     –  Olgierda Poniźnika 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  – Marka Kurca 

 

a firmą: 

………………………………… 

NIP: ………………. REGON: …………………. 

z siedzibą w ……………………  

 

zwaną dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:………………………………… 
 
 
 

§ 1. 
 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

 

WYKONANIE 7 TABLIC Z OPISEM ZABYTKÓW TŁUMACZONYM NA 

 J. ANGIELSKI I J. NIEMIECKI ORAZ 7 GABLOT ZEWNĘTRZNYCH 

OGŁOSZENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU ,,REVIVAL!”. 

 

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy  

INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 
 

 

§ 2. 

Szczegółowy zakres prac określa zapytanie ofertowe z dnia 25.02.2020 r. 
 
 

 

§ 3. 

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, o których mowa w § 1 i 2 

w okresie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do ………….. roku. 

 

§ 4.  

1. Przedstawicielem wykonawcy w odniesieniu do dostaw objętych przedmiotem umowy jest:  
 

a) …………………….., 
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b) …………………... 

2. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:  

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego oraz z należytą 

starannością gwarantującą wysoką jakość. 

 

§ 5.  

 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wraz z protokołem odbioru.  

2. Zamawiający dokona płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT i 

dokumentów, potwierdzających dokonanie bezusterkowego końcowego odbioru przez 

Zamawiającego.  

 
§ 6. 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, 

określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, jest wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości netto: ………………… zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: 

……………. zł, co stanowi kwotę brutto: ………………. zł, słownie: ………………………….. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym w 

rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakości oraz zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

i parametrami określonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie opłaty, 

jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ………………………, wskazany w 

fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po uprzednim protokolarnym 

odbiorze dostawy, potwierdzonym klauzulą „odbieram”. W przypadku realizacji części 

zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zobowiązany 

będzie przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszym podwykonawcom. 

4. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest 

rachunkiem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności” – Ustawa z 

dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zmieniona ustawą z dnia 15 grudnia 2017 

roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 

roku poz. 62). 
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5. W przypadku wskazania przez Państwa na fakturach rachunku bankowego nie ujętego na Białej 

Liście nie będziemy w stanie terminowo realizować płatności. Ponadto, w takim przypadku 

Gmina Gryfów Śląski zastrzega sobie prawo dokonania płatności na inny rachunek bankowy 

ujawniony w wykazie podatnika VAT lub zapłaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z 

jednoczesnym powiadomieniem właściwego Urzędu Skarbowego. 

6. Rozliczenie za wykonane i odebrane dostawy stanowiące przedmiot Umowy będzie dokonywane 

na podstawie faktury VAT końcowej.  

 

 

§ 7 

 

Na dostarczone wyposażenie Wykonawca udziela …………………… miesięcy gwarancji  

 

§ 8 

 

1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą 

umową, Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych:  

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

następnego terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 

wartości wynagrodzenia umownego, 

d) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, lub dalszy podwykonawca w 

wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek. Nie dotyczy 

dostawców materiałów budowlanych i usług geodezyjnych oraz podmiotów uprawnionych 

do wykonywania określonych czynności na podstawie przepisów prawa. 

2. Kary umowne za zwłokę nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 

cywilnego, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 

Do opóźnienia w zapłacie kar umownych stosowane będą przepisy o odsetkach ustawowych. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie z kwoty należnej do zapłaty 

Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia dostawy lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań umownych. 
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§ 8.  

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:  

a) Za opóźnienie w przystąpieniu do dostawy z winy Zamawiającego w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

b) Za niedotrzymanie innych terminów wynikających z zapisów umowy, z wyłączeniem 

terminów płatności do których mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks cywilny, 0,1% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.  

 

 

§ 9  

1. Wykonawca powierza (jeśli dotyczy) do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu art. 

6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, następujący zakres przedmiotu 

umowy:  

➢ ……………………………………………………….. 

➢ ………………………………………………………. 

Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostaw Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą 

wynagrodzenie za zakres dostaw wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać 

Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawy. 

4. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

wykonawcy.  

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji dostaw wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

naliczenia kar umownych. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

 

 

§ 10. 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:  

a)zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 

leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

b) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 

a. w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 

umowie,  

c) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku 

zmiany przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia),  

d). zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:  

e) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego  

w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji 

umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,  

f) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie 

terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

 

§ 11. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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§ 12. 
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 
Zamawiającego. 

 

 

§ 13. 

Umowa  została  sporządzona  w  trzech  egzemplarzach,  dwa  dla  Zamawiającego  i  jeden  dla 

Wykonawcy.  
 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 


