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UMOWA  

zawarta w dniu … 2021 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Zamkiem Królewskim w Warszawie – Muzeum. Rezydencją Królów i Rzeczypospolitej z siedzibą  
w Warszawie (00-277) przy Placu Zamkowym 4, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 19/92, NIP 526-000-13-12, REGON: 
000860582, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez …………………………………….. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
 
Umowa jest realizowana zgodnie z budżetem ……………………………………………………………  
Do umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy. Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu otwartego przeprowadzonego zgodnie z 
Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 
euro (zarządzenie Dyrektora nr 580). 
 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego deski kompozytowej  

z asortymentem towarzyszącym. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony został w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia  

z dnia………….. sygn.ZN.26.3.30.2021. 

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do dnia 20.12.2021 r. na koszt Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu 
umowy na dwa dni przed planowanym dniem dostawy.  

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca zobowiązany jest wysłać pocztą elektroniczną 
na adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 3 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie dwóch dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego o gotowości dostarczenia przedmiotu umowy i zostanie 

potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonaniem 

przedmiotu umowy oraz upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy jest ………………. 

3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

§ 4 

1. W zamian za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości ……………… netto w tym 23% VAT, tj. …………………….. brutto (słownie: 

………………………………………………………………….). 

2. Kwota wskazana w ust. 1 będzie płatna na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 
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3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy. 

2. Okres rękojmi kończy się z upływem 24 miesięcy od chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca udziela ........... miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. 
4. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy albo po jego odbiorze zostaną stwierdzone wady, 

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad albo 

nie usunie wad ani nie wymieni przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, bądź też z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad ani 

wymienić przedmiotu umowy na wolny od wad w ogóle albo w odpowiednim terminie, wówczas 

Zamawiający będzie uprawniony do: 

a) odstąpienia od umowy w części, w której przedmiot umowy pozostaje wadliwy,  

w przypadku wad istotnych, 

b) odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wad nieistotnych. 

6. Przez wady istotne Strony rozumieją wady polegające na niespełnieniu parametrów przedmiotu 

umowy określonych w umowie oraz inne wady czyniące go niezdatnym do użytku.  

 

§ 6 

W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2, jeżeli jego wykonanie 

po terminie nie miałoby dla Zamawiającego znaczenia ze względu na cel umowy, wiadomy 

Wykonawcy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy niewykonanego przedmiotu umowy bez 

wyznaczania terminu dodatkowego. 

 

§ 7 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za niedotrzymanie terminu dostawy określonego w § 2 umowy – 25 % wynagrodzenia 
umownego, jeżeli opóźnienie będzie wynikać z winy Wykonawcy, 

b) za odstąpienie od umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia umownego. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
 

§ 8 
Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innym osobom, ale odpowiada za ich 
działania i zaniechania jak za działania własne. 
 
 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy, w tym jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 
Zamawiającego. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                         ____________________ 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Dokonano wstępnej kontroli na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869). 

 


