
                                     
Załącznik nr 3 

 

   WZÓR UMOWY 
 

 

UMOWA NR ……… 

zawarta w dniu ………………………………... w Słupsku pomiędzy: 

Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, z siedzibą w Słupsku, 77-600 

Słupsk, ul. 3-go Maja 65/A, NIP: ………………………… reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 

a 
 

………………………………………………………………….zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego zestawu łodziowego w skład, którego 

wchodzą: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

na potrzeby Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Słupsku, o 

właściwościach i parametrach technicznych szczegółowo opisanych w załączniku nr …. do 

zapytania ofertowego z dnia …….…. oraz zgodny z ofertą Dostawcy z dnia 

……………………  

 

§2 

1. Dostawca zobowiązuję się do dostawy zestawu łodziowego: 

1) fabrycznie nowego, 

2) wolnego od wad fizycznych i prawnych, 

3) nieużywanego,  

4) wyprodukowanego w ……… r.  

2. Dostawca nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru zestawu 

łodziowego zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty 

dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim: 

1) kartę gwarancyjną, 

2) instrukcję obsługi.  

 



                                     
§3 

1. Zestaw łodziowy będący przedmiotem umowy zostanie: 

1) odebrany przez Zamawiającego z siedziby (salonu) Dostawcy (o ile siedziba Dostawcy 

znajduje się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego), 

2) dostarczony przez Dostawcę na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego,  

tj. Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, ul. 3-go Maja 65/A, 

76-200 Słupsk (jeżeli siedziba Dostawcy znajduje się w odległości większej niż 50 km 

od siedziby Zamawiającego).  

2. Dostawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej  

o planowanym terminie odbioru zestawu łodziowego. Odbiór odbędzie się w dniach i 

godzinach urzędowania Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach ……. 

– …..).  

3. Odbiór zestawu łodziowego zostanie poprzedzony jego sprawdzeniem przez 

przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego.  

4. W przypadku ujawienia się wad zestawu łodziowego w trakcie jego odbioru, przez co 

rozumie się także niespełnienie przez przedmiot niniejszej umowy warunków określonych 

w §1 i §2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę do ich 

usunięcia.  

5. Jeżeli w trakcie odbioru zestawu łodziowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający 

odmówi jego odbioru do czasu usunięcia wad przez Dostawcę. Dostawca zobowiązuje się 

usunąć wady ujawnione w trakcie odbioru w terminie 5 dni od dnia odbioru.  

6. Za termin wykonania niniejszej umowy Zamawiający uważa dzień podpisania przez 

Zamawiającego i dostawcę bez zastrzeżeń protokołu odbioru.  

 

§4 

1. Dostawca udziela następującej gwarancji na poszczególne składowe zestawu łodziowego: 

 

1) ............................................................................,  

2) .............................................................................  

3) …………………………………………………. 

4) …………………………………………………. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru. 

3. Dostawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni  

od dnia zgłoszenia uszkodzenia (awarii) przez Zamawiającego.  

4. Dostawca w ramach gwarancji dokona nieodpłatnej wymiany poszczególnych części 

składowych zestawu łodziowego na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż 

parametry wymienionego zestawu łodziowego w przypadkach, gdy: 

1)  czas naprawy przekroczy 30 dni licząc od dnia zgłoszenia tej naprawy - wymiana 

nastąpi wraz z upływem tego okresu, 

2)  części składowe zestawu łodziowego wykażą wady w działaniu po 3 kolejnych 

naprawach – wymiana nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia zdiagnozowania 

czwartego uszkodzenia (awarii).  



                                     
5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Dostawca.  

6. Dostawca zapewnia, że usługi serwisowe świadczone będą przez osobę/osoby  

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. 

 

§5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie 

………………………………....zł brutto (słownie: ……………………………….. 

00/100). 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek 

Dostawcy wskazany w fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

3. Dostawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Zarząd Okręgu Polskiego Związku 

Wędkarskiego, 76-200 Słupsk, ul. 3-Maja 65/A, NIP: ………………………… 

 

§6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w przypadku: 

1) niezrealizowania przez Dostawcę przedmiotu niniejszej umowy w terminie określonym 

w §8 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §5 ust. 1 niniejszej umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia zrealizowania 

dostawy, 

2) niedotrzymania terminu: 

a) przekazania dokumentów, o którym mowa w §2 ust. 2 umowy, 

b) usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze samochodu specjalistycznego, o którym 

mowa w §3 ust. 4 umowy, 

c) naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w §4 ust. 4 umowy,  

3) rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia   

przysługującego Dostawcy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.  

 

§7 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku gdy:  

1) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy trwa dłużej niż 5 dni, 

2) opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa §3 ust. 4 niniejszej umowy trwa dłużej 

niż 5 dni, 

3) opóźnienie w przekazaniu dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy 

trwa dłużej niż 5 dni,  

2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje z zachowaniem formy 

pisemnej z podaniem przyczyny rozwiązania. 



                                     
3. Rozwiązanie  umowy nie zwalnia Dostawcy od zapłaty zastrzeżonych w niniejszej umowie 

kar umownych. 

 

 

§8 

Termin wykonania przedmiotu umowy: …… dni od dnia podpisania umowy, tj. 

………..…… 

 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§10 

Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

 

    

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 

…………………………. 

 

DOSTAWCA 
 

 

…………………….….… 

 

 

 


