
 1 

                                                         
 
  
                                            

 

 

UMOWA  NR   … 

 
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Powiatem Łowickim, zwanym dalej 
Zamawiającym, z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  
NIP 834-18-82-519, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu 
którego działają: 
1) ………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………… 
a  
………………..  z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy………….., 
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  
NIP……………………………………………………………………………………………...,  
REGON………………………………………………………………………………………… 
lub ………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………  
z siedzibą w …………. (kod pocztowy……..), przy ulicy…………..,   
NIP……………………………………………………………………………………………...,  
REGON………………………………………………………………………………………… 
lub  
(imię i nazwisko)…………………(adres)………………………..……….………….., 
PESEL………………………….,  
NIP……………………………..,  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez: 
……………………………… 
 
po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, do którego nie stosowano przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki określonej   
w  art. 4 pkt. 8  
 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu pięciu punktów 
obsługi turysty na szlakach rowerowych zlokalizowanych na działkach: 
1.1. działka ewidencyjna nr 158, obręb Ostrów, gmina Łowicz, 
1.2. działka ewidencyjna nr 253/1, obręb Mystkowice, gmina Łowicz, 
1.3. działka ewidencyjna nr 12, obręb Wola Gosławska, gmina Bielawy, 
1.4. działka ewidencyjna nr 118, obręb Walewice, gmina Bielawy, 
1.5. działka ewidencyjna nr 1653, obręb Domaniewice, gmina Domaniewice. 
2. Każdy z ww. punktów obsługi turysty musi być wyposażony w następujące 
elementy: 

2.1. Stół – blat stołu wykonany z drewna dębowego o wymiarach 80 cm x 250 
cm x 10 cm (z kilku bali), zamontowany na wysokości 75 cm  
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nad poziomem ziemi do słupów podtrzymujących zadaszenie, 
impregnowany podciśnieniowo lub dwukrotnie pomalowany impregnatem, 
kolor brązowy, 

2.2. Zadaszenie - wykonane z drewna sosnowego, impregnowane 
podciśnieniowo  
lub dwukrotnie malowane impregnatem, kolor brązowy, dwuspadowe, 
długość zadaszenia 300 cm, najniższy punkt dachu na wysokości 180 cm, 
część spadowa dachu o szerokości min. 140 cm zakrywająca ławki przed 
opadami deszczu, zadaszenie wsparte na dwóch słupach dębowych o 
średnicy min. 20 cm, wkopane w ziemię na głębokość min. 100 cm  
i zabetonowane, części wkopane należy zabezpieczyć trzykrotnie środkiem 
bitumicznym, 

2.3. Ławki 2 szt. – wykonane z drewna dębowego, impregnowane 
podciśnieniowo  
lub dwukrotnie malowane impregnatem, kolor brązowy, siedzisko o 
wymiarach  
40 cm x 250 cm x 8 cm, podparte trzema dębowymi pieńkami o wymiarach 
dostosowanych do siedziska, siedzisko zamontowane na wysokości 45 cm 
od poziomu ziemi, wkopane w ziemię na głębokość min. 60 cm i 
zabetonowane, części wkopane należy zabezpieczyć trzykrotnie środkiem 
bitumicznym, 

2.4. Obudowa na dwa kosze na śmieci, impregnowana podciśnieniowo lub 
dwukrotnie malowana impregnatem, kolor brązowy, wykonana z drewna 
sosnowego, o wymiarach 150 cm x 145 cm x 70 cm, otwierana do góry co 
ułatwia wrzucanie śmieci oraz otwierana z boku ułatwiając opróżnianie 
kosza, zamknięcie na kłódkę, dwa pojemniki ekologiczne  
na śmieci otwierane do góry pojemności 120 l, 

2.5. Stojak na rowery – wykonany z ośmiu bali dębowych o średnicy min 10 
cm, wkopanych w ziemię na głębokość min. 60 cm, połączonych poręczą 
sosnową w kształcie litery L, długość poręczy: 280 cm i 360 cm, 
impregnowany podciśnieniowo lub dwukrotnie malowany impregnatem, 
kolor brązowy, części wkopane należy zabezpieczyć trzykrotnie środkiem 
bitumicznym, 

2.6. Tablica informacyjna – zadaszona, daszek dwuspadowy, 
impregnowana podciśnieniowo lub dwukrotnie malowana impregnatem, 
kolor brązowy, daszek wykonany z drewna sosnowego, słupy wykonane z 
drewna dębowego średnicy min. 15 cm, części wkopane należy 
zabezpieczyć trzykrotnie środkiem bitumicznym, słupy połączone tablicą  
o wymiarach 200 cm szer. X 100 cm wys., dolna krawędź tablicy na 
wysokości 150 cm, na tablicy umieszczona mapa wskazująca lokalizację 
Punktu obsługi turysty z naniesionymi atrakcjami turystycznymi, logiem unii 
europejskiej, programu operacyjnego RYBY 2007-2013 oraz logiem 
łowickiej grupy rybackiej, mapa oraz tablica zabezpieczona przed 
warunkami atmosferycznymi. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której 
mowa w § 2 ust. 1 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.  
3. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie  
z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym, które stanowią integralną część 
niniejszej umowy. 
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4. Dostawa przedmiotu umowy będzie dokonana transportem WYKONAWCY  
na jego koszt i ryzyko. 

 
§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają następująco:  
cena brutto/wraz z podatkiem VAT/: ...........................................................................zł 
słownie złotych............................................................................................................... 
w tym podatek VAT …% w wysokości ........................................................................zł 
słownie złotych: ............................................................................................................. 
cena netto w wysokości: .............................................................................................zł 
słownie złotych: ............................................................................................................. 
2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym  
i zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem 
na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni 
liczonych od daty przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową  
po wykonaniu całości zamówienia. 
5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół 
odbioru całości przedmiotu zamówienia.  
6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył 
polecenie zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy.  
7. Faktura będzie wystawiona na: Powiat Łowicki, 99 – 400 Łowicz,  
ul. Stanisławskiego 30, NIP 834-18-82-519. 
 

 
§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie 19.12.2014r. 
2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 
3. Protokół odbioru zostanie podpisany po dostarczeniu i dokonaniu prawidłowego 
montażu przedmiotu umowy we wszystkich określonych w §1 pkt 1.1 – 1.5 
lokalizacjach. 
 

§ 4 KARY UMOWNE 
 

   1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony są 
zobowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2. 

   2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy w wysokości 0,001% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego 
zrealizowania. 
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,    
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w  każdym z tych dni. 
4. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych  
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z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w § 2 ust. 1. 
5. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości 
wynagrodzenia wynikającego z umowy. 
6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych  
w Kodeksie Cywilnym.  

 
§ 5 GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. WYKONAWCA udziela na przedmiot zamówienia gwarancji ………, licząc   
od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  
2. ZAMAWIAJĄCY, w przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu 
umowy, egzekwując uprawnienia z tytułu gwarancji względem WYKONAWCY, może 
żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym WYKONAWCY bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, ZAMAWIAJĄCY prześle 
WYKONAWCY reklamację. WYKONAWCA zobowiązany jest odpowiedzieć  
na nią w ciągu 5 dni roboczych. 
3. Brak odpowiedzi w umówionym terminie oznacza zgodę WYKONAWCY  
na reklamację. 
4. Strony uzgadniają termin 5 dni roboczych na usunięcie zgłoszonych wad. 

 
§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków określonych przepisami prawa 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub  wszczęcia likwidacji firmy 
WYKONAWCY, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY, 
d) zamówienie jest realizowane niezgodnie z umową, 
e) WYKONAWCA opóźnia się z wydaniem przedmiotu umowy w stosunku  

do  terminu wskazanego w §3 ust. 1 o co najmniej 10 dni. 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. a - e powinno 
nastąpić w formie pisemnej w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości  
o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie.  
3. WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy  
w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy na skutek polecenia 
ZAMAWIAJĄCEGO przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy trwa 
dłużej niż 30 dni.  
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§ 7 INNE POSTANOWIENIA  
 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia o okres 
minimum trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego 
terminu, w szczególności w następujących sytuacjach: 
1.1.  gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie zamówienia, w szczególności z powodu technologii realizacji 
prac określonej: projektem technicznym, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA 
ponosi odpowiedzialność, 
1.2. gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność, 
1.3. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,  
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym  
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność. 

 
  

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga 
pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane 
będą przez sąd powszechny właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Załączniki wymienione  w treści umowy stanowią jej integralną część.  
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  
dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.  
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           WYKONAWCA    


