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Załącznik nr 3 do rozeznania rynku 1/2018 
 

„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz 
cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020.  

 
UMOWA nr  …… 

 
zawarta w ……………………………., w dniu ....................... 2018 r. pomiędzy: 
 
…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………….., zwanym 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ……………………..- …………………………………………,  

 
a  
 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  
zwaną dalej „Wykonawcą”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w … pod 
numerem ... – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 
reprezentowaną przez ...

1
/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 2a do umowy
2
, 

 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …,zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, o 
numerze PESEL …, zamieszkałą/-ym pod adresem …,  
prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę 
miasta/miejscowości) – zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2a do umowy

3
,
 

 
zaś wspólnie zwanymi dalej„Stronami”, 
o następującej treści: 

 
§ 1. 

Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku rozeznania rynku i nie ma do niej zastosowania 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.  

 
 

§ 2. 
1. Przedmiot umowy, zwany dalej „zamówieniem”, obejmuje sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętów i 

urządzeń szczegółowo opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy (które to dokumenty 
stanowią załącznik do niniejszej umowy), zwanych dalej „urządzeniami”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania 
umowy. 

3. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad, pełnowartościowe, 
w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  instrukcję obsługi w języku polskim albo inną równoważną publikację w 
języku polskim, 
 

§ 3. 

                                                           
1
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba pełniąca funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 

2
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 

3
 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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1. Strony uzgadniają, że za zrealizowanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
…………………………. zł (słownie: ……………………………….. 00/100 ) netto, powiększone o wartość podatku 
od towarów i usług, co daje kwotę ……………..zł brutto, zwane dalej „wynagrodzeniem”. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na rachunku/ fakturze 
VAT w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego 
rachunku/ faktury VAT. Podstawą wystawienia rachunku/faktury VAT jest protokół sporządzony przez 
Zamawiającego zgodnie z § 4.  

3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 
§ 4. 

1. Zamawiający sprawdzi w momencie dostawy lub w obecności kuriera, stan przesyłki oraz jej zawartości. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania zewnętrznego lub widocznych uszkodzeń sprzętu 
Zamawiający sporządzi w momencie dostawy protokół szkody, czyniąc to w miarę możliwości w obecności 
kuriera, a następnie w ciągu 2 dni roboczych prześle jego kopię w formie elektronicznej do Wykonawcy. 

2. W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia, w którym upływa termin realizacji zamówienia wskazany w § 
2 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający sporządzi protokół z realizacji zamówienia, zwany dalej „protokołem”. 

3. Protokół powinien zawierać w szczególności: 
1) datę i miejsce jego sporządzenia; 
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji zamówienia, w tym o braku 

albo o istnieniu wad urządzeń; 
4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że zamówienie 

nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, w szczególności w załączniku nr 3 do umowy. 
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie lub w formie dokumentowej wyznaczy 

Wykonawcy stosowny termin, nie dłuższy jednak niż 3 dni robocze i nie krótszy niż 1 dzień roboczy, w celu: 
1) usunięcia stwierdzonych protokołem wad urządzeń lub 
2) dostarczenia urządzeń, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 

ust. 2 pkt 1.  
W określonym wyżej przypadku Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie 
urządzeń wolnych od wad w miejsce wadliwych) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 
 

 
§ 5. 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do podpisywania protokołów 
odbioru upoważnieni są:  
1) Ze strony Zamawiającego: Anna Kłonowska, mail: wysportowanyzdrowy@gmail.com , tel: 77 4344055, 

503187053  
2) ze strony Wykonawcy: …………………., mail: ……………………., tel. …………………;, 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi 
zmiany treści umowy w rozumieniu § 6 ust. 2.    

 
 

§ 6. 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
4. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie za pisemnym,pod rygorem nieważności, porozumieniem 

Stron. 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, 1 dla Zamawiającego.  
6. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

- oferta Wykonawcy, 
- opis przedmiotu zamówienia – potwierdzenie spełniania parametrów technicznych  
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