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 UMOWA NR  1/2021 

 

zawarta w Rawie Mazowieckiej w  dniu ….. pomiędzy:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

łącznie określanymi jako „Strony” 

o następującej treści:              

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu przedmiotu umowy zgodnie                         

z zamówieniem, warunkami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na terenie obiektu:  

 Krytej Pływalni Aquarium Centrum Fit Rawa, montażu i rozstawienia elementów mini 

golfa, kręgielni wraz z wyposażeniem i transportem, wykazanych w załączniku nr.1,                

który stanowi integralną część niniejszej umowy Nr 1/2021. 

3. Oferta wykonawcy załącznik nr.2 stanowi integralną część umowy. 

 

§2 

Warunki umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do 

wykonywania przedmiotowych prac. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy ze starannością, jakiej wymagają czynności tego rodzaju. 

3. Przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz instrukcji Zleceniodawcy przez cały czas 

przebywania na terenie ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej.                      

 



 

2 

 

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów i zasad BHP 

oraz instrukcji Zleceniodawcy przez swoich pracowników. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu                                   

i osobach powstałe w związku  z  realizacją  Zadania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego                    

o niemożliwości wykonywania umowy z jakiegokolwiek powodu. 

6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały są nowe i wolne od wad prawnych                 

i fizycznych oraz zgodne z ofertą, jak również spełniają europejskie normy i wymagania. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawidłowe dostarczenie towaru na 

warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wszelkie zawinione uszkodzenia powstałe na wskutek 

prowadzonych prac naprawić na swój koszt. 

 

§3 

Termin realizacji oraz odbiór 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia…...                       

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy i montażu 

przedmiotu umowy z ….. -dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić termin dostawy i montażu z Zamawiającym. 

2. Zamawiający bezpośrednio po wykonaniu montażu przedmiotu umowy,                                            

sporządzi protokół odbioru prac. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub 

pojawienia się innych zastrzeżeń, uważa się, że odbiór nie został skutecznie dokonany. 

3. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad fizycznych dostarczanego asortymentu, 

zamawiający może wyznaczyć wykonawcy dodatkowy termin na dostawę towaru 

wolnego od wad, bez ponoszenia przez zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów.  

4. Po usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2 lub 3 sporządzony zostanie 

protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i stwierdzona prawidłowość 

wykonania usługi. Na podstawie, którego zostanie wystawiona FV.  
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§4 

Wynagrodzenie 

 

1. Zamawiający potwierdza, że posiada środki na wykonanie usługi. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                   

w wysokości ….. Netto + VAT 23% …..  = ….. Brutto (słownie: ….. ). 

3. Zleceniodawca Zamawiający, dokona zapłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury na następujący numer konta ………….. Za dzień zapłaty 

wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy Zamawiającego. 

4. Zleceniobiorca Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany             

w § 45 ust. 35 jest rachunkiem wskazanym w jednolitym wykazie podatników VAT                 

(tzw. Biała Lista) dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji 

Skarbowej (KAS)  na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-

podatnikow-vat. Zmiana numeru rachunku bankowego Zleceniobiorcy wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy. 

5. Zleceniobiorca Wykonawca, zobowiązuje się poinformować pisemnie Zleceniodawcę                 

o każdej zmianie lub wykreśleniu rachunku bankowego wskazanego w wykazie 

podatników VAT (tzw. Biała Lista) lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT              

w terminie 2 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności. 

6. Zamawiający zobowiązany jest, a zarazem uprawniony, do dokonywania wszelkich 

wypłat wynikających z umowy, jedynie na rachunek bankowy, o którym mowa powyżej 

w ust. 3 lub 5. W przypadku, gdy w dniu wykonywania przelewu, z jakichkolwiek 

powodów, biała lista podatników VAT nie będzie zawierała numeru rachunku 

bankowego wskazanego powyżej w ust. 3 lub 5, Zamawiający uprawniony będzie,                 

bez żadnych konsekwencji dla siebie, do wstrzymania płatności do dnia, w którym 

rachunek zostanie ujawniony, a Zamawiający powiadomiony o ujawnieniu tego 

rachunku. Uprawnienie to nie wpływa na termin płatności faktury. 

7. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający wpłaci na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy, kwotę w wysokości 50% całej sumy wskazanej w §4 ust.2 jako zaliczka na 

poczet zadania wskazanego w niniejszej umowie na podstawie prawidłowo 

wystawionego dokumentu jakim jest faktura proforma. Niezwłocznie po otrzymaniu 

zaliczki, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, Wykonawca 

https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat
https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat


 

4 

 

 
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT na kwotę otrzymanej 

zaliczki. Pozostała część wynagrodzenia wypłacona zostanie zgodnie z § 3 ust. 4 umowy. 

8. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia jest protokół 

odbioru przedmiotu umowy. 

9. W przypadku wycofania się którejś ze stron z niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić wpłaconą kwotę zaliczki na konto Zamawiającego. 

 

§5 

Warunki gwarancji jakości 

 

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy oraz poszczególne jego części składowe 

udziela zamawiającemu gwarancji, na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

2. Warunki gwarancji, jakości są następujące: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady 

ujawnią się w terminie zgodnym z gwarancją w ofercie od daty wykonania 

przedmiotu umowy. 

b) Wykonawca usunie usterki lub wady gwarancyjne w terminie 5 dni kalendarzowych 

od momentu zgłoszenia. 

c) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych uprawnień Wykonawcy 

lub Zamawiającego wynikających z przepisów prawa. 

d) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

e) Warunkiem utrzymania gwarancji jest terminowe zapłacenie pełnej kwoty za 

przedmiot zamówienia . 
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§6 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej             

w przypadkach następujących: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

oznaczonego w § 3 ust. 1 umowy – w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w dostarczeniu faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 7 umowy           

– w wysokości stanowiącej 4% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

skutkującego odstąpieniem od niej lub jej rozwiązaniem z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości stanowiącej 25% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 umowy; 

d) w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b 

– w wysokości stanowiącej 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 

umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przekracza 

wysokość naliczonych kar umownych, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia 

od Wykonawcy dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W każdym przypadku, gdy umowa zobowiązuje Wykonawcę do wykonania zobowiązania 

w określonym lub wyznaczonym terminie, a Wykonawca tego zobowiązania nie 

wykonał, Zamawiający upoważniony będzie do wykonania tego zobowiązania 

samodzielnie lub powierzenia wykonania podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). 
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§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz innych ustaw. 

2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd 

Powszechny. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                   

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                 .......................................... 
ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
 
                                                                                                               Załącznik nr. 1 do Umowy nr 1/2021 
 
 
 
 

Wykaz zamówionych elementów 

Nazwa   Ilość w szt.   Opis 

  
 

  
 

  

Maxi Garden Bowling          
( 7,5m x1.20 m) 

  

2 

  

Podstawa do kręgli Maxi Garden + 6 
kręgli + 2 kule do kręgli 

  
 

  
 

  

Rainbow Golf 

  

1 

  

Rainbow Golf Course + 2 miotacze 
golfowe, 6 kolorowych i 
numerowanych piłek golfowych 

  
 

  
 

  

Pool Golf 

  

1 

  

Pole golfowe basenowe + 2 
miotacze golfowe, 16 kolorowych i 
numerowanych pól golfowych, 1 
trójkąt 

  
 

  
 

  

Basket Golf 
  

1 
  

Obręcz do kosza i rampa + 2 Golf 
Putters, 6 piłek golfowych 

  
 

  
 

  

Schuffle Board         (6,25 
m ) 

  

1 

  

Plastikowa podstawa do kafelków + 
2 kije do schuffleboardu + 4 
czerwone krążki + 4 białe dyski 

  
 

  
 

  

Hobby Golf - 6 Courses 

  

1 

  

6 pól golfowych Hobby + 6 flag + 12 
putters golfowych, 30 piłek 
golfowych, 1000 kart wyników, 
stojak na golfa 

  
 

  
 

  

Stół w kształcie piłki 
golfowej   

1 
  

Średnica 100 cm 

  
 

  
 

  

Taboret w kształcie piłki 
golfowej   

4 
  

Średnica 55 cm 

 


