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Załącznik nr 2  
 

Projekt Umowy 

 
zawarta w dniu ……………….. 2018 r. w Szczecinie pomiędzy:  
  
Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie, ul. Staromłyńska 
10, 70-561 Szczecin, NIP 8512849470; REGON 812655586, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – Pana Tomasza Kubiaka, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
………………………………………….NIP: ………………………., REGON: ……………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579 z późn. zm.), zakup poniżej progu 30 tys. euro. 
 

§ 1. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu i uruchomienia   
baterii dławikowej z obudową, która obniży wielkości mocy biernej pobieranej z sieci do 
poziomu, przy którym nie będą naliczane opłaty za ponadumowny pobór energii biernej 
pojemnościowej, zwanej dalej „urządzeniem”, wykonanej zgodnie z projektem pt.: 
„Kompensacja mocy biernej budynku sądu, badanie i projekt baterii dławikowej” autorstwa  inż. 
Ryszarda Matuszewskiego, stanowiącym załącznik nr 1 umowy, z zaproszeniem do składania 
ofert  z dnia ……………. 2018 r., stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,  ofertą z dnia 
……………………2018 r., stanowiącej załącznik nr 3 do umowy (przedmiot umowy). 

§ 2. 
1. Wykonawca przystąpi do realizacji umowy po jej zawarciu, a zakończy   

w terminie do dnia ………………. 2018 r. 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne dokumenty, pozwolenia, certyfikaty 

oraz wiedzę i doświadczenie, które są wymagane do realizacji niniejszej umowy oraz, że 
dostarczy je w oryginałach lub potwierdzonych kopiach jeśli wymagają tego przepisy prawa. 

3. Miejsca prac znajdują się pod adresem: Szczecin 70 – 561, ul. Staromłyńska 10  
w pomieszczeniach kondygnacji piwnic i parteru budynku, instalacje do wykonania zgodnie 
z projektem. Rozdzielnia główna znajduje się na parterze budynku. Wykonawca oświadcza, 
że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac, a także, że warunki prowadzenia prac są 
mu znane. 

 
 

§ 3. 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udostępnienie Wykonawcy miejsc prac, w których realizowany będzie przedmiot 
umowy w terminie do 1 dnia roboczego po zawarciu umowy; 

2) odbiór prac po stwierdzeniu braku wad i usterek urządzenia, na dostarczonym przez 
Wykonawcę protokole lub w jego braku na sporządzonym przez Zamawiającego. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową i załącznikami do umowy; 
2) zapewnienie w ramach wynagrodzenia umownego materiałów niezbędnych do  

prawidłowego wykonania umowy; 
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3) obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji, o której mowa w § 8 umowy, 
zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.  

4) wykonywanie wszelkich prac zgodnie z wymogami BHP i PPOŻ oraz w sposób nie  
zakłócający funkcjonowania sądu, prace głośne będą wykonywane poza godzinami 
sesji w danym dniu. 

5) zapewnienie, do realizacji niniejszej umowy wyłącznie pracowników posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i przeszkolenia wymagane przepisami prawa 
(zwłaszcza przepisami BHP), a także, wyposaży je adekwatnie do wykonywanych 
prac. 

6) organizacji swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  
i utrzymania ładu i porządku, usuwania na własny koszt z siedziby Zamawiającego na 
bieżąco śmieci, odpadków, opakowań i innych odpadów powstałych w związku z 
wykonywaniem prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

7) ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu 
oraz osobom trzecim, powstałe w związku z realizacją prac objętych niniejszą umową. 

§ 4. 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę 

netto:……………….(słownie złotych: …………………. 00/100), w tym podatek VAT 23 % 
w wysokości ………………………. (słownie złotych: 00/100), co stanowi ……………. 
brutto i ma ono charakter ryczałtowy, zgodnie z art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 t.j. ze zm.).  

2. Kwota o której  mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wynika z oferty Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.  

 
§ 5. 

Końcowy odbiór przedmiotu umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie,  
w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. 
 

§ 6. 
1. Wykonawca wystawi fakturę po protokolarnym odbiorze robót. W przypadku stwierdzenia 

przy odbiorze usterek - faktura zostanie wystawiona po ich usunięciu. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane  

w fakturze VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, 
z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności. 

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

4. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek z zobowiązań wynikają-
cych z umowy, Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności faktury VAT 
w całości lub w części. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki  
z tytułu opóźnienia w zapłacie. 
 

 
§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
przedmiotu  umowy lub zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze; 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 w przypadkach odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego opisanych w § 9 lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
kary umowne. 
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3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
 

§ 8. 
1. Okres gwarancji ustala się na…………. miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego, 

zgodnie z warunkami gwarancji producenta/. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze 
usterek - gwarancja biegnie od daty usunięcia tych usterek. 

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może 
zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 

§ 9. 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy: 
1. nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie 

powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku 
Wykonawcy; 

2. Wykonawca zwleka z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres co najmniej 5 dni; 
3. Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy lub nie podejmuje jej przez okres co 

najmniej  5 dni; 
4. Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie 

zachowuje właściwej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 10 dni od dnia, w którym 
Zamawiający dowiedział się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  
2. Integralną część umowy stanowią załącznik wymienione w § 1 umowy. 

 

§ 11. 
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji 

robót, powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe w wyniku wystąpienia zdarzeń 
niezależnych od stron umowy.  

2. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, 
uzgodnione terminy wykonywania robót przedłużone zostaną o czas trwania przestojów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem niniejszej umowy,  

a które dotyczą  Zamawiającego lub których ujawnienie może naruszyć jego dobra. 

4. Prawa i obowiązki płynące z niniejszej umowy nie mogą być cedowane na osoby trzecie, o 

ile Strony nie postanowią inaczej. 

5. Tajemnica o której mowa w ust. 3, nie obejmuje obowiązków ujawnienia informacji 

uprawnionym organom władzy publicznej, wynikających z innych ustaw lub w sytuacji, gdy 

Zamawiający udzieli na to pisemnej zgody. 

 
§ 12. 

1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana na adres 
jego siedziby wskazany w komparycji umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego  
o zmianach adresu do korespondencji, pod rygorem uznania korespondencji za skutecznie 
dostarczoną na ostatni ustalony adres, nawet w przypadku jej nieodebrania. 

3. Wykonawca uznaje za doręczony każdy wysłany przez Zamawiającego list polecony  
w tym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  



Adm-2131-13/18   
   

 

Strona 4 z 4 

 

4. Strony zgadzają się na doręczenia przez operatora publicznego oraz innych operatorów 
pocztowych, dokonywane zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo pocztowe. 

5. Strony będą kontaktować się drogą poczty elektronicznej na wskazane niżej adresy e-mail: 
Zamawiający  
Wykonawca:  

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd właściwy dla 
pozywającego. 

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)  
i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 
 

§ 14. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron.   

 

Wykonawca        Zamawiający 


