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UMOWA nr………/IR/2021 

zawarta w dniu ……...2021 roku pomiędzy Gminą Połczyn-Zdrój, ul. Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-

Zdrój, NIP 672-202-34-27, w imieniu, której działa Zarządca: Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka z o.o. wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX 

Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007559, o kapitale zakładowym 

w wysokości 2 360 325,00 zł, NIP 6721828904, REGON 331257731, zwanym dalej Zamawiającym 

reprezentowanym przez: Beatę Pszczołę – Bryńską  – Prezesa Zarządu, 

a  

……………………………………………………………………………………………………..……...… , 

NIP …………………..………….....… , REGON ……………..……….……………… , reprezentowane 

przez: ………………………………………………………………….…. ,  zwanego dalej „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami, progami, 

klamkami i okuciami, dla lokali będących własnością Gminy Połczyn-Zdrój, administrowanymi przez 

Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Połczynie-Zdroju”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego kompletnych skrzydeł 

drzwiowych zgodnie z załącznikiem określającym rodzaj zamawianych drzwi.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik do niniejszej umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia, oferta Wykonawcy i załącznik – wykaz zamawianych drzwi. 

4. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne ze złożoną ofertą.  

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny i posiada 

stosowne świadectwa, certyfikaty i atesty wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

zostanie dostarczony bez żadnego uszczerbku.  

6. Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi 

w języku polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis 

w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

7. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot umowy będzie zgodny z obowiązującymi normami oraz sprawny 

technicznie. Nadto przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie stanowi przedmiotu 

zabezpieczenia, nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego oraz spełnia wszystkie 

normy stawiane tego typu urządzeniom. 

§ 2 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.05.2021 r. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt  

i ryzyko. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy pełną dokumentacje techniczną  

i instrukcje obsługi w języku polskim. 

3. Wszelkie koszty związane z odbiorem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu 

i ubezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu ponosi Wykonawca. 

4. Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym 

z udziałem obu stron. 

5. Za datę oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru, którego jakość odbiega od 

obowiązujących norm i warunków oferty. 

7. Wszelkie szkody podczas transportu obciążają Wykonawcę. 
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§ 3 

CENA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2, 

a Zamawiający do odbioru przedmiotu umowy oraz zapłaty umówionej ceny. 

2. Całkowita wartość umowy objętej przedmiotem zamówienia została ustalona na: 

wartość netto .............................. zł (słownie:) wartość brutto ............................ zł (słownie:) 

3. Cena jest stała i zawiera łączne i całkowite koszty realizacji niniejszej umowy, a w szczególności kupna 

i dostawy przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT. 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Płatność z tytułu zakupu i dostawy realizowana będzie po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału 

protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy 

oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer umowy. 

3. Fakturę należy wystawić na: Gminę Połczyn-Zdrój, ul. Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój, 

NIP 672-202-34-27. 

4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej 

za okres opóźnienia w zapłacie. 

§ 5 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji dla sprzętu będącego przedmiotem umowy, licząc od daty 

oddania do eksploatacji przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Gwarancja 

obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, tym koszty dojazdów, transportu, części 

zamiennych, robocizny. 

2. Za termin oddania do eksploatacji przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia bez udziału Zamawiającego wszelkich 

formalności celnych związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołów na 

nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub z importem części zamiennych we 

własnym zakresie. 

4. Wykonawca bezpłatnie na własny koszt usuwa wszystkie awarie przez okres gwarancji określony 

w umowie. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe 

stwierdzone bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego. 

5. Stwierdzone przy odbiorze niezgodności lub wady Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 5 

dni roboczych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający może wstrzymać się 

z zapłatą wynagrodzenia do czasu usunięcia niezgodności lub wad stwierdzonych w protokole zdawczo-

odbiorczym. 

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli są one 

spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji eksploatacji, instrukcji obsługi oraz 

wynikających z przyczyn losowych (np. pożar, powódź, dewastacja). 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni 

roboczych lub wymiany na nowy wolny od wad. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy, telefonicznie i potwierdzenia 

zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy w .................................. tel. .................................., 

e-mail: ...................................................... 

9. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy będzie niosła 

konieczność wymiany tego elementu na nowy. 

10. W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności 

przedmiotu umowy. 

11. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska nieograniczony dostęp do 

przedmiotu umowy.  
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12. Terminy wykonania usług serwisowych należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem 

Zamawiającego. Wykonanie przeglądów urządzenia musi być każdorazowo potwierdzone protokołem. 

13. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części po 

okresie gwarancji sprzętu. 

14. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy może wnieść pisemną reklamacje do 

Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej 

złożenia.  

15. W razie odrzucenia uzasadnionej reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić 

przeprowadzenie ekspertyzy przez właściwy organ.    

16. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 

ekspertyzy ponosi Wykonawca. 

§6 

PRZEDSTAWICIELE STRON  

1. Strony upoważniają do nadzoru i realizacji postanowień umownych następujące osoby: 

1.1. ze strony Wykonawcy: ......................................................................., 

1.2. ze strony Zamawiającego: Beata Brzezińska, tel. 884-255-226. 

§7 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: 

1.1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 

każdy dzień zwłoki. 

1.2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, w takim przypadku podstawą do ustalenia kary umownej będzie 

wynagrodzenie brutto za część zamówienia dotkniętą wadą. 

1.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto. 

§8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1.1. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy 

w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

1.2. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części, uniemożliwiającego mu realizację zobowiązań wynikających z umowy. 

1.3. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 

1.4. Wykonawca realizuje zadanie przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 

wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 

zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem należy złożyć drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
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rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ul. Jana Pawła II 16, 78-320 Połczyn-Zdrój, tel. (94) 3662737; 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Połczynie – Zdroju 

może się Pani/ Pan skontaktować pisemnie na adres Administratora lub poprzez adres mailowy 

iod@ppkpolczyn.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Połczyńskie 

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

4) w celu związanym z postępowaniem ofertowym na zakup i dostawę artykułów biurowych dla 

Połczyńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Połczynie -Zdroju; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 

organy kontrolujące;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w Połczyńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. 

z o.o. w Połczynie - Zdroju; 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

8) w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych   osobowych; 

b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

2. Umowa może zostać zmieniona z przyczyn niezależnych od stron. 

3. Zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust 2, nie ma charakteru istotnego, w szczególności: 

3.1. nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy pierwotnej, 

3.2. nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to 

w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej 

treści. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

7. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

7.1. Opis Przedmiotu Zamówienia, 

7.2. Oferta Wykonawcy, 

7.3. Załącznik nr 1 – wykaz zamawianych drzwi. 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


