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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZK/15/2020 

 
 

Projekt Umowy  
 
zawarta w dniu ……………………. w Korfantowie, pomiędzy 

 
1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. 
z siedzibą w Korfantowie, 48-317 Korfantów, ul Wyzwolenia 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000625798, NIP: 7531567625, REGON 000654530, 
którą reprezentuje: 
Wojciech Machelski – Prezes 
zwana dalej „Zamawiającym”,  
 
a  

2................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................., 
(w razie gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy wpisać: imię i nazwisko, firmę pod jaką prowadzona jest 

działalność gospodarcza, numer i serię dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, adnotację, że przedsiębiorca jest 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr PESEL, nr NIP. W razie gdy przedsiębiorca 

jest spółką prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, nr REGON, nr NIP oraz w przypadku spółki z o.o. wysokość kapitału zakładowego, a w przypadku 

spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego)   

reprezentowanym  przez: 

1) ...............................................................- .................................................................,  

2) ................................................................-................................................................., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”  

została zawarta umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Dostawę wraz z montażem dźwigu hydraulicznego w 
Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. przy ulicy Wyzwolenia 11. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy.  

3. Zakres umowy obejmuje tylko to, co zostało wprost zawarte w ofercie. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i wiedzę oraz potencjał do należytego wykonania 

Umowy. 
5. Jeżeli w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność poszerzenia zakresu umowy lub zmian w 

stosunku do przyjętych rozwiązań w dokumentacji, wykonanie ich może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko 
wówczas, gdy Wykonawca uzyska na nie pisemną zgodę Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

6. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalane będzie na podstawie wspólnych uzgodnień, a następnie 
wprowadzone aneksem do niniejszej umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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§ 2 
Terminy 

 
1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi w dniu:  ………………………….. 
2. Termin zakończenia robót nastąpi w dniu:  ……………………………… 

 
 

§ 3 
Podstawowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia / obowiązki Wykonawcy 

 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik 2 do niniejszej Umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przejęcia frontu robót; 
b) terminowego wykonania prac;  
c) wykonania robót przy użyciu materiałów i technologii zatwierdzonych przez Zamawiającego; 
d) natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących skutkować 

opóźnieniem realizacji przedmiotu umowy; 
e) wykonania Przedmiotu Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

posiadających – zgodnie z obowiązującymi przepisami – wymagane uprawnienia zawodowe, aktualne 
badania lekarskie, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych wg wymogów 
obowiązującego prawa, przeszkolonych pod względem BHP i P.Poż., wyposażonych w ochronną odzież 
roboczą; 

f) zapewnienia odpowiedniego i ciągłego kierownictwa oraz nadzoru nad pracami sprawowanego przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia; 

g) zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
h) utrzymywania w czystości oraz porządku części przekazanego mu terenu i zaplecza budowy,  
i) wykonania Przedmiotu Umowy własnym sprzętem oraz zapewnienia na własny koszt i odpowiedzialność 

odpowiedniej ilości osób niezbędnej do terminowej realizacji niniejszej umowy; 
j) terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiorów, a także w okresie 

gwarancji i rękojmi;  
k) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie 

odbioru robót; 
 
 

§ 4 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) terminowego przekazania frontu robót;  
b) odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę;  
c) terminowej płatności wynagrodzenia; 
d) nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy mediów potrzebnych do realizacji Robót 

 
 

§ 5 
Osoby funkcyjne na budowie 

 
1. Przedstawicielem Wykonawcy w miejscu wykonywania prac będzie pan ……………………………, tel. ……………., 

e-mail. ………………. 
2. Przedstawicielem Zamawiającego w miejscu wykonywania prac będzie pan Emanuel Dyńka, tel 602 405 237,                      

e-mail emadyn@wp.pl 
3. Określone wyżej upoważnienie do reprezentowania Stron w zakresie realizacji przedmiotu umowy nie dotyczy 

prawa zmiany treści niniejszej umowy oraz innych dokumentów stanowiących jej integralną część, do czego 
uprawnione są wyłącznie same Strony zgodnie z prawem reprezentacji.  
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§ 6 
Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 

200 000,00 zł, którą objęta będzie również niniejsza Umowa. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia co 
najmniej do dnia bezusterkowego odbioru końcowego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest okazać polisę Zamawiającemu na jego żądanie.  
 
 

§ 7 
Materiały i urządzenia 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
2. Materiały, o których mowa w pkt. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie - Prawo budowlane. 
 
 

§ 8 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł netto 

(słownie: ………………………. złotych ……./100). Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w 
stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

2. Składowe wynagrodzenia określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.  
 
 

§ 9 
Rozliczenie 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi za skończony etap robót oraz fakturą końcową.  
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.  
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie odpowiedni protokół odbioru częściowego 

uwzględniający procentowe zaawansowanie prac. 
4. Ustala się terminy płatności faktur na 30 dni od daty ich doręczenia. 

 
 

§ 10 
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:  

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień 
zwłoki,  

b) w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi, w 
wysokości 0,1% wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki.  

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, a także odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 
w wysokości 5% wartości brutto umowy.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości umowy brutto. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek jak w transakcjach handlowych za nieterminową zapłatę faktur 
na rzecz Wykonawcy. 

4. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych – tj. w pełnej 
wysokości, jeżeli wartość kary umownej będzie mniejsza niż wartość poniesionej przez Stronę szkody.  

 
 

 
§ 11 
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Odstąpienie od umowy  
 
1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  jeżeli: 

a) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni 
licząc od daty przekazania frontu robót; 

b) Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, przerwał realizację robót, a przerwa trwa 
dłużej niż 3 dni, 

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeśli: 
a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem frontu robót powyżej 3 dni;  
b) Zamawiający opóźnia się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy powyżej 7 dni. 

3.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny 
odstąpienia i zostać złożone w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. 

4.   W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do 
odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonane w 
sposób prawidłowy (zgodny z umową) roboty (odebrane przez Zamawiającego), pokrycia udokumentowanych 
i uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w celu wykonania umowy (materiały wbudowane) oraz 
przejmie od Wykonawcy teren budowy.  

5.   Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4 nie może przekroczyć wartości obliczonej jako procent ceny 
odpowiadający stopniowi (określonemu także procentowo) zaawansowania robót na dzień odstąpienia. Wyliczenia 
w tym zakresie dokonują Strony, kierując się w szczególności dokumentacją projektową, protokołami odbioru robót, 
dokumentami przekazanymi przez Wykonawcę. W przypadku braku możliwości porozumienia, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty za te roboty, które zostały przez niego odebrane. W przypadku konieczności odwołania 
się do opinii biegłego, zakres ponoszonych kosztów przygotowania takiej opinii Strony uzgodnią w odrębnym 
porozumieniu.  

 
 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  
2. Okres gwarancji obejmującej wykonane usługi, roboty, wbudowane materiały ustala się na 24 miesięce.  
3. Gwarancja obejmować będzie wszystkie wady dotyczące użytych do wykonania zadania materiałów oraz 

wykonawstwa, które ujawnią się podczas okresu jej trwania - a nie będą wynikać z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.  

4. Termin usuwania wad dla poszczególnych robót oraz użytych materiałów nie może być dłuższy niż 7 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach (z wyjątkiem wad których wydłużony termin naprawy 
uzasadniają warunki techniczne wykonania robót – w takim przypadku termin usunięcia wady ustalony zostanie 
indywidualnie).  

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całości zadania.  
6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w terminie 14 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym terminie 
uzgodnionym przez strony.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych producentów 
zastosowanych materiałów i urządzeń.  

8. Termin gwarancji na urządzenia i wyposażenia ustala się zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. 
Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z bieżącą obsługą urządzeń, wymianą materiałów eksploatacyjnych / 
zużywalnych / - zgodnie z DTR producentów oraz tabelą czynności eksploatacyjnych załączoną do dokumentacji 
powykonawczej . 

 
§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony starać się będą 
rozstrzygać polubownie.  

2. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  
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WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 ………………………………………..                                                       ………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy  

 


