
Wzór UMOWY   
 

W dniu …….. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, plac Wolności 13,  

78-400 Szczecinek, NIP 673-00-10-209, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Szczecinka - Jerzego Hardie-Douglasa, przy 

kontrasygnacie Grzegorza Kołomyckiego – Skarbnika Miasta Szczecinek 

 

a ………………………….  ……………… ……………., zwanym w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą”,  reprezentowanym przez : 

……………………… 

 

 , została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 
1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do siedziby Zamawiającego drona 

wraz ze stacją pomiarową oraz głowicą obserwacyjną hybrydową, którego szczegółowy opis znajduje 

się w załączniku nr 1 do umowy, zwanego dalej zestawem, a także ubezpieczenie drona wraz  

z osprzętem, na koszt własny Wykonawcy- polisa, wystawiona na okres 1 roku od dnia podpisania 

protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie instruktarzu dla Zamawiającego 

zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.1.34,1.35,2.21,3.27 załącznika nr 1 do umowy. 

2.Przedmiot umowy wykonany przez Wykonawcę i oddany Zamawiającemu będzie całkowicie  

   zgodny z umową i będzie odpowiadać potrzebom, dla których jest przewidziany. 

 

 

§ 2 
Wykonawca wykona  przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1, w terminie 10 dni od dnia 

podpisania umowy.                                                                                

§ 3 
1. Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego, o zamiarze dostawy zestawu i przeprowadzeniu 

instruktarzu i ustali z nim szczegóły odbioru najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem 

dostawy. 

2. Odbiór  zestawu przez Zamawiającego i udział jego przedstawicieli w instruktarzu potwierdzony 

będzie protokołem odbioru podpisanym przez Strony umowy w siedzibie Zamawiającego. Wzór 

protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru ( podpisanie protokołu odbioru) , w tym z powodu 

niekompletności, niezgodności z umową lub wad zestawu lub nie przeprowadzenia albo 

nienależnego przeprowadzenia instruktarzu nie sporządza się protokołu odbioru, a Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy podpisania przez siebie oświadczenia ze wskazaniem zastrzeżeń. 

4. W przypadku , o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ponownie zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego, w sposób określony w ust.1, o zamiarze dostawy zestawu bądź przeprowadzeniu 

instruktarzu, Zamawiający musi ponownie ocenić poprawiony zestaw i dokonać jego odbioru lub 

zgłoszenia uwag. 

5. Za dzień  wykonania przedmiotu zamówienia , uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru. W przypadku niepodpisania protokołu odbioru przez  Zamawiającego do dnia 

       określonego w § 2 Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z  § 7. 

6. Protokoły odbioru zaopatrzone będą w pieczątki firmowe i podpisy Wykonawcy i upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego oraz podpis osób biorących udział w odbiorze. 

7.  Z chwilą dokonania odbioru zestawu poprzez podpisanie protokołu odbioru korzyści związane z 

urządzeniem oraz ciężary związane z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

zestawu przechodzą na Zamawiającego. 

                                                                           

 

     



§ 4 
1.   Ustala się wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości   

 …………………. złotych  brutto (słownie : ………………………………złotych   brutto). 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

po wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z umowy w terminie 21 dni licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur 

VAT. 

3. Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę zawierającą następujące dane  

      Zamawiającego: 

Miasto Szczecinek 

Urząd Miasta Szczecinek 

pl. Wolności 13 

78-400 Szczecinek 

NIP: 673-00-10-209 
 

4. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1, jest stałe i nie podlega zmianom w okresie trwania 

umowy. 

5. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszty transportu. 

 6.Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT i posiada następujący numer    

  identyfikacji podatkowej…………… 

7.  Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się  dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji 

przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  

 

§ 5 
1. Wykonawca udziela na zestaw gwarancji zgodnie z  pkt 4 tabeli w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 3 

ust.2 powyżej. 

3.  Zgłoszenie dotyczące wystąpienia wad zestawu mogą być przekazywane za pomocą poczty 

elektronicznej. Wykonawca przyjmuje zgłoszenie od poniedziałku do piątku na adres e-

mail…………. . Wykonawca zobowiązuje się że  w okresie gwarancji reakcja serwisu ( 

podjęcie działań zmierzających do naprawy lub wymiany podzespołów zestawu) nastąpi w 

ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia wady, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz sobót  

a naprawa w terminie wskazanym w ust. 4 poniżej. Za podzespół rozumie się zarówno każdy 

element zestawu, tj. drona, głowicy obserwacyjnej hybrydowej, stacji pomiarowej jak i 

poszczególne części elementu zestawu. 

4. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego osoba działająca w imieniu  Zamawiającego, może 

żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych usunięcia wad 

w drodze naprawy lub wymiany podzespołu zestawu na wolny od wad, w terminie do: 

   1)7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady- przy usterkach uniemożliwiających działanie 

podzespołów zestawu jak i całego zestawu, 

  2) 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady- przy pozostałych usterkach, 

a Wykonawca lub inny gwarant albo osoba przez nich upoważniona, zobowiązani są dokonać 

naprawy lub wymiany urządzenia na swój koszt w powyższym terminie. 

5. Jeśli czas naprawy lub wymiany podzespołu zestawu na wolny od wad przekroczy terminy 

wymienione w ust.4 Wykonawca dostarcza przed końcem danego terminu zastępczy podzespół 

zestawu , o takich samych parametrach , na czas naprawy oryginalnego. W przypadku 

dostarczenia zastępczego podzespołu , nie pobiera się kar, o których mowa w § 7 ust.4. 

6. W przypadku wymiany zestawu lub podzespołu zestawu na nowy bieg gwarancji na zestaw lub 

podzespół zestawu rozpoczyna się na nowo od momentu odbioru i uruchomienia nowego 

zestawu lub podzespołu zestawu. 

7. Jeśli  Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona ,po wezwaniu ich do 

wymiany urządzenia  lub usunięcia wad i okazania dokumentu gwarancyjnego, nie dopełni 

obowiązku wymiany urządzenia na wolne od wad lub usunięcie wad w drodze naprawy albo 



dostarczenia zastępczego  podzespołu zestawu najpóźniej w terminie , o którym mowa w ust.4, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany na nowe 

urządzenie na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z gwarancji. 

8. Przez okres 1 roku od dnia podpisania protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do 

udzielenia bezpłatnych telefonicznych konsultacji w języku polskim związanych z eksploatacją 

zestawu w dni robocze (z wyłączeniem sobót) w godz. od 7.30-15.30 pod numerami 

telefonów……………………………lub pod e-mail…………………………………. 

9. Zamawiający wymaga, aby pracownicy serwisujący oraz udzielający konsultacji, o których 

mowa w ust. 8, porozumiewali się w języku polskim lub Wykonawca zapewnił tłumacza do 

kontaktów. 

10.  Wykonawca zapewni , aby usługi serwisu gwarancyjnego świadczone były na miejscu u 

Zamawiającego lub, kiedy to możliwe , zdalnie przez  Internet przez osoby autoryzowane przez 

Wykonawcę. Wybór miejsca lub sposobu serwisu pogwarancyjnego należy do Zamawiającego.  

11. Dokonanie odbioru zestawu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku z tytułu rękojmi i gwarancji 

jakości.   

 

§ 6 
1.Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować dostępność części zamiennych w okresie 5 lat po 

upływie okresu gwarancji ( serwis pogwarancyjny). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia żądanych części zamiennych do 

siedziby Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zapotrzebowania , a gdy wykaże , że jest to niemożliwe ze względów niezależnych od niego,  

w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. 

 

                                                                             § 7 

 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych 

    od Zamawiającego, zobowiązuje się on zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości  

    20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne: 

    a) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 1 000,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia, 

    b) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi za wady i gwarancji w wysokości 0,20 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; w 

przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karę umowną zwiększa się o 50 %, 

    c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę  z przyczyn  

    zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1  

    niniejszej umowy. 

3. Strony mogą dochodzić wzajemnie odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

                                                                             § 8 
1. Każda ze stron porozumienia zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych 

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO w takim zakresie w jakim są do 

tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.  

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie 

zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów 

cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie porozumienia jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją porozumienia, znanych Stronie 

przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO. 

 

 

§ 9 



Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 
W sprawach nie ujętych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa,  

w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

  

 

§ 11 
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia stron rozstrzygane będą na drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

 

                                                                              
                                                                           § 12 

 

Strony wskazują upoważnionych pracowników dla realizacji Umowy: 
 

1) Wykonawca: 
……………………………..,tel…………………………..,e-mail…………………..; 
 

2) Zamawiający: 
……………………………..,tel………………………….,e-mail……………………. 
 

 
 

§ 13 

1. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone 

na pierwszej stronie niniejszej umowy. 

2. W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym 

fakcie drugą stronę. 

3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa 

w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu. 

4. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie 

niniejszej umowy jest uważana za doręczoną. 

 

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA 


