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UMOWA  
 

 

zawarta w dniu ............. 2016 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Markiem Zawadzkim 

prowadzącym działalność pod nazwą: DRAFT GEODEZJA MAREK ZAWADZKI, Osiedle 

Poznańskie ul. Brzozowa 76, 66-446 Deszczno, 

a:  

…………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez …………………………………… 

na dostawę zestawu nowoczesnych urządzeń geodezyjnych wraz z osprzętem do pomiarów 

terenowych. 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Wykonawcę Zamawiającemu fabrycznie 

nowych urządzeń geodezyjnych wraz z osprzętem do pomiarów terenowych: tachimetru 

oraz systemu pomiarowego, które stworzą stanowisko do pomiarów geodezyjnych z 

wykorzystaniem nowoczesnych, powszechnie obowiązujących technologii TPS (system 

podczerwieni i luster) i GNSS (systemy satelitarne) z oprogramowaniem polowym 

zapewniającym wizualizacje i wykorzystanie danych 3D.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki do niniejszej umowy: 

a. załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia ………….  (Zapytanie) 

b. załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………….. (Oferta) 

 

§ 2 

Obowiązki i Oświadczenia Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego 

własność, nie był użytkowany, jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż parametry techniczne urządzeń geodezyjnych wraz  

z osprzętem są zgodne z Ofertą i spełniają wymagania opisane w Zapytaniu. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich praw osób 

trzecich oraz, że nie toczy się żadne postepowanie dotyczące przedmiotu umowy oraz nie 

stanowi on przedmiotu zabezpieczenia jakichkolwiek roszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność Zamawiającego oraz dostarczyć 

przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego znajdującej się na Osiedlu Poznańskim ul. 

Brzozowa 76, 66-446 Deszczno, w terminie określonym w § 3 umowy, a Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości i na zasadach 

określonych w § 5 niniejszej umowy. 
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§ 3  

Terminy 

1. Dostawa przedmiotu umowy w całości nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od 

dnia zawarcia niniejszej umowy, czyli do dnia ………………... 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu zdawczo – odbiorczego, który 

zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego urządzeń, a także kontroli urządzeń, przed 

podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego. W przypadku stwierdzenia złego stanu 

technicznego oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne  

z parametrami określonymi w Zapytaniu oraz w Ofercie, Zamawiający odstąpi od zakupu 

przedmiotu zamówienia. Zamówienie uważa się za zrealizowane, po podpisaniu przez 

każdą ze stron bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

4. Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy  

i upoważnionymi do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są: 

a. po stronie Wykonawcy: 

 

……………………………………, tel: ……………………….. 

b. po stronie Zamawiającego: 

Marek Zawadzki 

 

 

§ 4 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres ….. 

miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Strony umowy przedłużają okres rękojmi za wady do końca okresu gwarancji. 

3. Gwarancja udzielana jest na całość przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie okresu 

obowiązywania gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W 

przypadku naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni, Wykonawca na wniosek 

Zamawiającego, zapewni bezpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od 

naprawianego, umożliwiający kontynuowanie prac geodezyjnych. 

6. W przypadku braku sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

poniesionych przez Zmawiającego kosztów wynajmu sprzętu od innego podmiotu.  

7. Drobne naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany będzie wykonać w miejscu 

eksploatacji zakupionego przez Zamawiającego sprzętu. W przypadku napraw 

wymagających transportu zakupionego sprzętu do miejsca naprawy koszt transportu 

pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie pokrywa kosztów naprawy w okresie objętym 

gwarancją. Czas reakcji Wykonawcy od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego – 

nie dłużej niż 48 godzin. 
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8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu odpłatnie niezbędne części zamienne do 

dostarczonego przedmiotu zamówienia, zarówno w czasie gwarancji, (jeżeli gwarancja 

tej części nie obejmuje) oraz po jej zakończeniu. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu 

Umowy w całości wynosi: brutto ……………. zł (słownie zł: 

………………………………………… /100), w tym należny podatek VAT (23%) 

wynosi ………………… zł, oraz wartość netto wynosi: …………………… zł. 

 

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w 1 transzy. 

3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę 

niezwłocznie po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego z terminem płatności do 30 

dni licząc od daty jej dostarczenia Zamawiającemu. 

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez 

Wykonawcę. 

 

§ 6 

Pozostałe postanowienia 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne 

osoby. 

3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy powinny być 

rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między stronami. W przypadku 

niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

jeden dla Zamawiającego.  

 

 
Załączniki stanowiące integralna część umowy: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe (Zapytanie) 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………... (Oferta) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

   

 

 

 

 


