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Załącznik nr 9a do SIWZ 

 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w … w dniu ... pomiędzy  
Wielkopolskim Związkiem Kolarskim, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
Reprezentowanym przez …,  
realizowana przez Wielkopolski Związek Kolarski, ul. Wał Matejki 2, Kalisz 62-800, 
a 
......................................................... 
........................................................ 
........................................................ 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 
w imieniu którego działają: 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje zobowiązanie 

wykonania na warunkach określonych niniejszą umową oraz zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia wraz z załącznikami, zamówienie pn. „Dostawa kasków kolarskich dla 
Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom 
pierwszy –upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich III” (zwane dalej „przedmiotem 
umowy”). 

2. Przedmiot umowy określony jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
z dnia 09.08.2019 r., zwanej dalej „SIWZ”, oraz w załącznikach do niej, w szczególności załączniku 
nr 8a – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Kopie złożonego przez formularza ofertowego nr 1, formularza cenowego nr 6 oraz  załącznik nr 
8a do SIWZ stanowią integralną część umowy. 
  

§ 2 
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia …1 , przy czym za dzień realizacji zamówienia uznaje się 

podpisanie bez uwag protokołów odbioru przez wszystkich adresatów dostaw, tj. 41 szkółek 
kolarskich. 

2. Odbiór dostarczonych kasków nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
3. Dostawa oraz montaż powinny odbywać się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. 
4. Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy zawiadomi 

Zamawiającego o terminie dostawy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kaski do wskazanych lokalizacji wskazanych przez 

Zamawiającego na własny koszt. Zamawiający w trakcie realizacji umowy dostarczy Wykonawcy 
listę adresów dostawy, wraz z ilością i rodzajem kasków jakie mają zostać dostarczone. 

6. Dostawa obejmuje: 
1) Dostarczenie kasków do lokalizacji zgodnie z postanowieniami w § 2 ust. 5 powyżej; 

 
1 Zgodnie z formularzem ofertowym 
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2) Elementy oraz czynności wskazane w ust. 3 SIWZ oraz załączniku nr 8a do SIWZ. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone kaski są fabrycznie nowe, pozbawione wad prawnych i 

fizycznych, w pełni sprawne oraz spełniają wszystkie wymogi określone w SIWZ oraz w załączniku 
nr 8d do SIWZ. 

2. Wykonawca przedłożył specyfikacje techniczne oferowanych kasków, potwierdzające spełnianie 
przez nie wymagań określonych przez Zamawiającego określone w załączniku nr 8d do SIWZ. 

3. Masa kasku wynosi  … mierzona przy kasku w rozmiarze 45-58 cm, przy czym w żadnym 
rozmiarze masa kasku nie przekracza 400 gram. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy za cenę określoną w ofercie złożonej 
dnia ……………… Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………..zł brutto i zwana jest 
dalej „ceną umowy” (słownie: ………………………………………), w tym cena netto …………… zł i podatek 
VAT w wysokości …………………… zł.  

2. Cena umowy jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wycenę 
wszelkich prac, niezbędnych z punktu widzenia wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów 
stanowiących podstawę realizacji zamówienia określonego w SIWZ. 

3. Podstawę do rozliczenia stanowić będą protokoły odbioru końcowego, potwierdzające dostawy 
do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Strony uzgadniają dokonanie rozliczenia w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie do 
30 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu. 

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Wielkopolski Związek Kolarski, ul. Wał Matejki 2, Kalisz 62-
800, NIP: 618-18-86-914, KRS: 0000053469 
 

§ 5 
1. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji. W zakresie rękojmi mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 6 
1. W przypadku: 

nieterminowego wykonania dostawy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia; 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności ustalonych w ust. 1 z zapłaty należnego 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§7 

Osobami do kontaktu są: 
1. Ze strony Zamawiającego … 
2. Ze strony wykonawcy … 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem ich nieważności. 
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2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku 
konieczności uzyskania właściwych zgód lub decyzji instytucji finansującej zamówienie. 

4. Za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, wynikające z niewłaściwej realizacji i wykonania prac 
oraz wykonania ich niezgodnie z niniejszą umową, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich – powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami.  

6. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, przepisy Ustawy i aktów wykonawczych dotyczących zamówień publicznych. 

7. Sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.  
8. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a pozostałe - Zamawiający. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: 
 
 
 

 


