
Załącznik Nr 3 – wzór Umowy 

   

 

U MOW A  N r  

 

 

Zawarta w dniu … ….. 2021 r. pomiędzy: 

WOSiR Szelment Sp. z o.o., z siedzibą w Szelmencie, Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod  nr 0000542436, NIP 8442353981, REGON 360736920 

reprezentowaną przez : 

Daniela Racisa – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

…………………………….. z siedzibą w ……………………., ul. …………………….,             

…………………………….., zarejestrowaną w KRS pod nr ……………., 

NIP:………………REGON: ………………………  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie                                

z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w WOSiR Szelment sp. z o.o., 

których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy -Prawo 

zamówień publicznych, zawarto umowę następującej treści: 

§  1 

Przedmiotem Umowy jest dostawa używanego sprzętu sportowego:  

1) nart zjazdowych rentalowych z wiązaniami, 



2) butów narciarskich rentalowych zjazdowych,  

3) desek snowboardowych rentalowych z wiązaniami, 

4) butów snowboardowych rentalowych , 

5) kasków zgodnie z załączonym wykazem, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy.  

§ 2 

1. Zamawiający odbierze zakupiony sprzęt osobiście, w siedzibie Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a dostarczony 

towar będzie zgodny z wymogami Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: do …………………. 

2. Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 jest dzień sporządzenia 

protokołu odbioru dostawy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości                       

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie dostarczonego asortymentu celem 

upewnienia się, że odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w zapytaniu 

ofertowym. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne                      

i prawne przedmiotu zamówienia w tym również ewentualne roszczenia osób trzecich, 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 

użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem asortymentu do obrotu. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczony sprzęt będzie 

niezgodny z zapytaniem ofertowym, to Zamawiający może: 



1) odmówić odbioru dostawy i zażądać dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego                         

z zapytaniem ofertowym, albo, 

2) odmówić odbioru dostawy i odstąpić od umowy. 

7. W razie odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę przyjmuje się, że przedmiot umowy nie został dostarczony. 

 

§ 5 

 

1. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi…………………..zł brutto, 

słownie 

złotych:……………………………………………………………………………………. 

2. Wartość umowy, o której mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem 

umowy. 

3. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT na wskazany rachunek bankowy  

……………………………………………………………………  

4. Fakturę należy wystawić na :  

WOSiR Szelment Sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, NIP: 8442353981 

 

§ 6 

1. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiającemu, Wykonawca udziela na przedmiot 

umowy rękojmi w rozumieniu przepisu art. 556 Kodeksu cywilnego w wymiarze równym 

okresowi gwarancji, o której mowa w ust. 1 powiększonego o 12 miesięcy. 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:  

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu ‐ w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od niniejszej umowy                        

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara 

umowna w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust.1. 



3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługiwać będzie kara umowna                       

w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca realizuje 

zadanie niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w niniejszej umowie. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej stronie na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

§ 9 

1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku będącym następstwem 

okoliczności: 

a) spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie 

mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 

staranności 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 

1  w przypadku: 

a) zmiana stawki i kwoty podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT; 
 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe pomiędzy stronami na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

            Załącznik Nr 1do Umowy nr ……… 

 

 



 

WYKAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO 

 

 

 

Lp 
RODZAJ SPRZĘTU 

(nazwa, producent, typ) 

Parametry 

techniczne 

(Długość, rozmiar) 

Ilość 
Cena 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

                     

        

        

        

        

        

        

        

 


