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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

A.261 -37/2021 

UMOWA - WZÓR 

 

zawarta w dniu ………. 2021 roku 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, do którego na podstawie 

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.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Strony zawarły umowę 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu 2 dźwigów 

osobowych zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie przy 

ul. Przemysłowej 20 w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

który został uwzględniony w Planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Węgrowie na rok 2021, poprzez 

wyposażenie w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra tak, 

by komunikaty głosowe były dobrze słyszalne, wyposażenie wszystkich paneli w informację 

w alfabecie Braille'a oraz oznaczenie przycisku zero odznaczonym kolorem. 

2. W zakres remontu wchodzi: 

1) wykonanie nowych blach panelu sterowego w kabinie, 

2) uzbrojenie panelu w system głośnomówiący oraz przyciski z alfabetem Braille'a,  

3) wykonanie nowych kompletnych kaset wezwań na przystankach, 

4) aktualizacja oprogramowania sterownika dźwigu(system głośnomówiący). 

5) uzupełnienie schematu sterowania dźwigu, 

6) montaż nowych podzespołów, podłączenie, próby pomontażowe. 

3. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków zobowiązany jest do: 

1) Zapewnienia sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia; 

2) Zapewnienia właściwej organizacji robót zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ, wraz 

z poniesieniem odpowiedzialności za naruszenie ww. przepisów; 
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3) Do utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia 

i zabrudzenia powstałe prowadzeniu prac muszą być przez Wykonawcę naprawione 

i usunięte na jego koszt; 

4) Do uporządkowania terenu po zakończeniu prac remontowych; 

5) Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustawą z dnia 

21.12.2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.), ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 

2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 

eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2176), 

6) Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby zdolne  do 

wykonania zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

§ 2 

Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia dysponując odpowiednią 

wiedzą, bazą i środkami, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami wskazanymi 

w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz innymi wynikającymi z obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby zdolne do 

wykonania zamówienia z wymaganymi uprawnieniami, w szczególności do montażu 

specjalistycznych instalacji i urządzeń technicznych oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym. 

3. Uzyskanie zatwierdzenia zakresu robót od organu właściwej jednostki dozoru technicznego. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP i p.poż; 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich; 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

§ 3 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia  

27 sierpnia 2021 r. 

2. Zamawiający potwierdzi wykonanie przedmiotu umowy w Protokole odbioru, który będzie 

stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i płatność 

1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy 

w kwocie netto w wysokości ……….. złotych (słownie: ………) + należny podatek VAT 

w kwocie ….. zł (słownie: ……..) - razem ….. zł (słownie: ……… złotych ) brutto, 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
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z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena zawiera również 

wszelkie koszty dodatkowe konieczne do realizacji zamówienia w tym m.in. ubezpieczenia, 

koszty udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady, zysk, wynagrodzenia pracowników, 

koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz pozostałe składniki cenotwórcze, 

wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, oraz wszelkie opłaty niewymienione, a które 

mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

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

przedmiotu umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Brak 

załączonego do faktury bezusterkowego Protokołu odbioru stanowić będzie podstawę do 

odmowy zapłaty wynagrodzenia, 

4. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od otrzymania faktury oraz bezusterkowego 

Protokołu odbioru. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego, 

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, 

w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją 

Umowy; 

2) protokolarne odebranie wykonanych prac, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z umową, 

złożoną ofertą, przepisami BHP I PPOŻ, 

2) usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

3) Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami niezbędnymi 

do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 6 

Rękojmia i gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy, jak 

również wszelkie zastosowane podczas jego wykonania materiały i wyroby budowlane oraz 

urządzenia techniczne – na okres ………….. miesięcy.  

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru. 

3. Wszelkie wady/usterki stwierdzone w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Podstawę do usunięcia wad stanowi zgłoszenie o wystąpieniu wady/usterki przesłane 

Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.  
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 § 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. 

2) opóźnienie w usunięciu wad, braków lub uchybień stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

ustalonego w § 4 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto. 

4) Naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy – w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek. 

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

podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% łącznej wartości umowy brutto 

określonej w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża na to zgodę, do potrącenia 

naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

Stronom, niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) nastąpi likwidacja firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie, 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części 

umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac. 
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§ 9 

Osoby do kontaktu 

1. Do kierowania oraz koordynacji pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca 

wyznacza się osobę ………………………., 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się osobę…………………….…. 

§ 10 

Informacje poufne 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu 

udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także 

nieudostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie. 

 

§ 11 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu i zakresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: 

1) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak opóźnienia, 

utrudnienia lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu; 

2) koniecznością wykonania usług dodatkowych, wpływających na termin wykonania 

całości lub części robót objętych umową. 

3. Termin wykonania ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnień. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów, jakie mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej 

umowy należy do sądu powszechnego właściwego według miejsca siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Formularz ofertowy Wykonawcy oraz 

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

Zatwierdzam wzór umowy: 

Kierownik Zamawiającego 
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