
Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

A.261-28/2021 

 

U M O W A  Nr ……/2021 – wzór  
 

zawarta w dniu ………………………… 2021 r. w Węgrowie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 

Węgrów, NIP: 824-10-20-037 reprezentowanym przez …………………………………… 

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

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

firmą ……………………………………………………………………………………………  

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

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

(Nr postępowania A.261-28/2021) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 

montażu żaluzji drewnianych w pomieszczeniach Oddziału Administracyjnego Sądu 

Rejonowego w Węgrowie, 

2. Wykonawca poza zakresem wykonania wskazanego powyżej przedmiotu zamówienia 

wykona czynności związane z: 

 należytym zabezpieczeniem miejsca wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

zabezpieczenia powierzchni bezpośrednio przylegających do miejsca montażu 

żaluzji; 

 sprzątaniem po wykonaniu prac, w tym wywozu i utylizacji odpadów; 

 należytym składowaniem i zabezpieczeniem materiałów niezbędnych do wykonania 

usługi; 

 wykonaniem innych robót i czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu niezbędnych narzędzi, sprzętu 

i materiałów zapewnionych i dostarczonych na miejsce wykonywania robót przez 

Wykonawcę na jego koszt, 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie wykonywania usługi 

w trakcie ich wykonywania, w zakresie umożliwiającym wykonywanie prac. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

 

 

 



§ 3 
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 , stanowi łączna cena ryczałtowa 

brutto za zrealizowanie całego zamówienia w wysokości: ........................zł (słownie cena 

brutto: …………………………………………………………… /100), 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy oraz koszty dostawy przedmiotu umowy. 

W szczególności nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia 

niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania przez Wykonawcę 

zakresu umowy, 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony do niej Protokół odbioru przedmiotu 

umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Brak załączonego do 

faktury Protokołu odbioru stanowić będzie podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia, 

4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad lub braków w dostawie, Zamawiający może 

odmówić podpisania Protokołu odbioru do czasu ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z załączonym do niej podpisanym 

Protokołem odbioru. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Na zamontowane żaluzje Wykonawca udziela 2 lat gwarancji i rękojmi za wady na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), 

2. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 

Zamawiającego z przepisów o rękojmi za wady, 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpocznie się od dnia podpisania Protokołu odbioru 

zamontowanych żaluzji, 

4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy zamontowanych żaluzji, 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, które ujawnią się w okresie 

gwarancji i rękojmi lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu umowy w terminie 

określonym przez Zamawiającego, 

6. Naprawy żaluzji podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi będą dokonywane 

w miejscu montażu żaluzji. W przypadku niemożności dokonania naprawy w miejscu 

montażu i konieczności dostarczenia żaluzji do punktu serwisowego, Wykonawca 

dostarczy je na swój koszt i ryzyko do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do 

miejsca montażu, 

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy od dnia jego wydania 

Wykonawcy do dnia jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca, 

8. Zamawiającemu przysługuje żądanie dostarczenia nowej żaluzji, wolnej od wad, jeżeli 

w okresie gwarancji i rękojmi dokonane zostały co najmniej dwie jej naprawy, a żaluzja 

pozostaje nadal wadliwa, 

9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o: 

1)  okres wykonywania naprawy w przypadku naprawy żaluzji, 

2)  okres gwarancji w przypadku dokonania wymiany żaluzji na nowe wolne od wad. 

10. Podstawę do usunięcia wad stanowi zgłoszenie Zamawiającego o wystąpieniu wady 

przesłane Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, 

11. Po każdorazowym usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji wad, Strony niniejszej 

umowy sporządzą Protokół odbioru, 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował podczas usuwania 

wad żaluzji, stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 



13. Jeżeli Wykonawca, w okresie gwarancji i rękojmi nie usunie ujawnionej wady w terminie 

określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia usunięcie takiej 

wady, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

14. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 13 Zamawiający nie traci uprawnień 

wynikających z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych na ich usunięcie, 

4) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 2. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 

podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto, o której mowa w § 3 

ust. 2, 

3. Kary umowne określone w ust. 1 naliczanie są niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji, 

4. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego 

rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia 

mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej, 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, 

6. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 

określonych czynności związanych z realizacją umowy, 

2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą 

w sprawach związanych z realizacją umowy oraz osobą upoważnioną do odbioru 

przedmiotu umowy, w tym podpisania Protokołu odbioru, jest:…………………..………. 

tel. …………………..., e-mail:……………………………………………………………., 

3. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym 

Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy oraz osobą upoważnioną do 

odbioru przedmiotu umowy, w tym podpisania Protokołu odbioru, jest: 

…………………..……………………….  tel. ...……………………………………...,  

e-mail:……………………………………………………………. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu, 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy w okolicznościach 



określonych w zdaniu poprzedzającym może nastąpić na wniosek jednej ze Stron 

zawierający uzasadnienie. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jakie mogą wyniknąć na tle 

realizacji niniejszej umowy będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron, 

2. Załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy są: 

 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy, 

 Załącznik nr 3 – Zaproszenie do złożenia oferty. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

 

Zatwierdzam wzór umowy: 

Kierownik Zamawiającego 
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