
 
 

PROCEDURA P-03/16 Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 7 Strona: 1 

 

Instytut Zdrowia i Urody 

Barbara Salamandra    
ZO-06/16/5 

PROCEDURA 

załącznik nr 5/Z2 do Zapytania Ofertowego (SIWZ) 

WZÓR UMOWY DOSTAWY 

(dla zadania nr 2)  

zawarta została w [●] w dniu [●] 2017 roku pomiędzy: 

(1) [●], 

reprezentowaną przez: 

1) [●], działającego jako [●]; 

zwaną dalej „Zamawiającym”; 

a 

(2) [●], 

reprezentowaną przez: 

1) [●], działającego jako [●]; 

2) [●], działającego jako [●]; 

zwaną dalej „Wykonawcą”; 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie każdy z nich 

„Stroną”. 

Osoby podpisujące Umowę dostawy, dalej jako „Umowa” oświadczają, że są umocowane do 

podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym 

dla niej i że umocowanie to nie wygasło przed lub w dniu zawarcia Umowy. 

Właściwe odpisy z rejestru przedsiębiorców oraz pełnomocnictwa potwierdzające powyższe stanowią 

załącznik nr 1 do Umowy. 

ZWAŻYWSZY, ŻE: 

(A) Wykonawca został wybrany przez Zamawiającego w charakterze wykonawcy dostawy 

drobnego sprzętu do ćwiczeń, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE na zasadach 

określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka; Działanie 1.5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw; Poddziałanie 

1.5.2: Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, do którego 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, 

poz. 93 ze zm., dalej, jako „KC”) oraz 

(B) Strony uzyskały wszystkie wymagane zgody niezbędne do zawarcia Umowy; 

STRONY POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

1. PRZEDMIOT UMOWY  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu do ćwiczeń. 
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LP. Nazwa ilość 

1 
Zestaw hantli żeliwnych powlekanych winylem (fitnessowe), skład zestawu: 2x1,0kg, 2x2,0kg, 

2x3,0kg, 2x4,0kg, 2x5,0kg, do treningu funkcjonalnego o kształcie ośmiokątnym  

1 

zestaw 

2 
Zestaw sztang z obciążeniem stałym, skład zestawu: 1x2,0 kg, 1x3,0 kg, 1x4,0 kg, 1x5,0 kg, 

Powłoka gumowana lub równoważna, odporna na ścieranie, do treningu funkcjonalnego 

1 

zestaw 

3 
Zestaw sztang z obciążnikami, skład zestawu: gryf, 2x1,25 kg, 2x2,5 kg,  2x5,0 kg,  

Powłoka gumowana odporna na ścieranie, obciążenie okrągłe, do treningu funkcjonalnego 

1 

zestaw 

4 Zestaw kettlebell wodny z uchwytem, skład zestawu: kettlebell 2szt, możliwość wypełnienia wodą 

w zakresie od 0 do 6 kg, wykonane z warstw gumowych lub materiału równoważnego 

1 

zestaw 

5 Zestaw sandbag (worek z pisakiem), skład zestawu: 1x6,0 kg, 1x9,0 kg, 1x12,0 kg, 1x15,0 kg, 

1x18,0 kg,   1x21,0 kg,   

Zestaw worków typu sandbag- podwójnie szytych i podwójnie klejonych wzmocnionych z kilkoma 

uchwytami pokrytymi gumą 

1 

zestaw 

6 Zestaw piłek funkcjonalnych, skład zestawu: 1x6,0 kg, 1x10,0 kg. 

Piłki funkcjonalne szyte, dodatkowo klejone, wykonane ze skóry, posiadające minimum dwa 

otwory odpowietrzające 

1 

zestaw 

7 Zestaw piłek lekarskich z antypoślizgową powierzchnią gumową, skład zestawu: 1x1,0 kg, 1x2,0 

kg, 1x3,0 kg, 1x4,0 kg, 1x5,0 kg. 

1 

zestaw 

8 Zestaw piłek lekarskich z uchwytami, skład zestawu: 1x6,0 kg, 1x10,0 kg. 

Piłki lekarskie z gumy i kauczuku z uchwytami po bokach 

1 

zestaw 

9 Zestaw piłek fitnessowych, skład zestawu:1x55cm, 1x65 cm, 1x75 cm. 

Piłki wykonane z gumy z powłoką antypoślizgową. 

1 

zestaw 

10 Zestaw piłek do rzucania o miękkim odbiciu, skład zestawu: 1x6kg, 1x8kg 
1 

zestaw 

11 Zestaw stojaków na piłki, skład zestawu: 1x podwójny stojak na piłki(10piłek),1x pojedynczy stojak 
na piłki(5piłek) 

1 

zestaw 

12 Zestaw dysków stabilizujących, skład zestawu: dysk stabilizujący większy – 2 szt., dysk 

stabilizujący mniejszy – 2 szt. – zestaw do treningu priopercepcji. 

1 

zestaw 

13 Drabinka drewniana 

Naścienna drabinka drewniana wykonana z drewna bukowego litego zawierająca uchwyty ścienne 

1 szt. 

14 Step, zestaw 2 szt. 

Step wykonany metodą odwirowania zapewniający dobrą amortyzację, z trójstopniową regulacją 
wysokości oraz wierzchnią antyposlizgową platformą. 

1 szt. 

15 Zestaw mat fitness , skład zestawu: mata 4szt., 

Mata do ćwiczeń, do profesjonalnego użytku wykonana w standardzie 3P PVC, lub rozwiązanie 
równoważne. Posiada otwory do powieszenia umożliwiające łatwe przechowywanie. Wymiary 

maty długość 100 cm, szerokość 50,00 cm, grubość  nie mniej niż 95. 

Ta uniwersalna mata może być wykorzystywana do wszelkich ćwiczeń bodyweight. 

1 

zestaw 

16 Zestaw gum, skład zestawu: guma tubing 3 szt. (medium, strong, extra strong), guma mini band 3 
szt. (light, medium, strong) - gumy wzmocnione do podciągania i pracy na obciążeniach. 

1 

zestaw 

17 Zestaw taśm do treningu powieszanego - taśma do systemu podwieszanego wykonana z pasów o 

wzmocnionych właściwościach, uchwyty miękkie oraz twarde by idealnie dostosować do 
możliwości treningowych. 

2 szt. 

18 Zestaw wałków do rolowania, skład zestawu: wałek do rolowania z wypustkami 2 szt., Wykonany z 

materiału Pianka EVA/ kopolimer etylenu i oktanu winylu/ gęstość 30 stopni. Średnica 15cm 

długość 90cm, lub materiał równoważny. 

2 szt. 

19 Skakanka - Skakanka wykonana z linki stalowej, powleczonej gumą, z możliwością szybkiej 

regulacji długości. 

2szt. 

20 Kółko do ćwiczeń mięśni brzucha - koło wykonane z tworzywa obleczone gumą oraz dodatkowo 
posiadające uchwyty na nogi. 

2 szt. 

     

1.2. Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia:  

1.2.1. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony, na koszt wykonawcy do miejscowości 

Poznań, pod adres: ul. Grunwaldzka 113, 60-313 Poznań, powiat Poznań, woj. 

wielkopolskie. 
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1.2.2. O terminie dostawy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego                   

w formie pisemnej na 3 (trzy) dni robocze przed terminem dostawy. 

2. TERMIN  REALIZACJI  UMOWY 

2.1 Termin wydania przedmiotu zamówienia, tj. dokładna jego data zostanie określona przez 

Strony  w trybie roboczym, z takim zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być późniejszy 

niż do dnia [●][●] 2017 r. – Termin Realizacji. 

2.2 Termin Realizacji zamówienia to czas niezbędny na dostawę sprzętu do siedziby 

Zamawiającego. Czynność ta musi być potwierdzona pozytywnym protokołem odbioru.  

3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

3.1. Do obowiązków Zamawiającego  należy: 

a) odebranie przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony terminie,   

b) zapłata Wynagrodzenia za odebrany sprzęt.  

3.2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) dostarczenie przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony terminie, 

b) wydanie przedmiotu Umowy w uzgodnionym przez Strony terminie, 

c) przeniesienie praw własności do sprzętu na Zamawiającego.  

4. WYNAGRODZENIE 

4.1. Tytułem wynagrodzenia za należyte wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego kwotę w wysokości [●] ([●]) PLN brutto, („Wynagrodzenie”), w tym 

wynagrodzenie netto stanowi [●] ([●]), a podatek od towarów i usług wynosi [●] ([●]).           

4.2. Dla uniknięcia wątpliwości: pojęcie Wynagrodzenie jest tożsame z ceną zawartą w Ofercie. 

4.3. Wynagrodzenie będzie stałe i nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom w trakcie 

wykonania Umowy.  

4.4. Warunkiem wypłaty Wynagrodzenia jest odbiór sprzętu w siedzibie Zamawiającego 

potwierdzony pozytywnym  protokołem odbioru, podpisanym przez Strony Umowy. 

4.5. Dodatkowym warunkiem zapłaty Wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę, jeżeli 

dla wykonania tej części zamówienia korzystał on z udziału podwykonawców 

Zamawiającemu pisemnego oświadczenia każdego z podwykonawców skierowanego do 

Zamawiającego, w którym potwierdzą oni, że otrzymali od Wykonawcy należną im zapłatę 

z tytułu umów o wykonanie zleconych im dostaw lub usług i nie pozostają w związku                 

z tym w sporze z Wykonawcą. 

4.6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.  

4.7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania rachunku / faktury 

VAT wystawionej na Zamawiającego 

4.8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

5. UMOWY Z PODWYKONWCAMI 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca biorący udział w realizacji zamówienia 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 2 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. KARY UMOWNE 

6.1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu zamówienia, nie dotrzymaniu 

Terminu Realizacji Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości stanowiącej równowartość 0,2% Wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, z takim zastrzeżeniem, iż łączna wysokość naliczonych kar, z tego tytułu nie 

przekroczy 20% (dwudziestu procent) wysokości Wynagrodzenia. 
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6.2. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę umowną w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: 

pięć tysięcy złotych) dla każdego uchybienia. 

6.3. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu zamówienia może 

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wydania przedmiotu zamówienia, nie 

rezygnując z kary umownej. 

6.4. W razie odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara 

umowna w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

6.5. W razie odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara 

umowna w wysokości 20% Wynagrodzenia. 

6.6. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

7. GWARANCJA, RĘKOJMIA   

7.1. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy.  

7.2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od wad 

fizycznych i prawnych. 

7.3. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot 

zamówienia, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy – licząc od daty podpisania przez Strony 

protokołu odbioru końcowego bez uwag (w przypadku braku zastrzeżeń) lub protokołu 

usunięcia nieprawidłowości (w przypadku wystąpienia wad).  

7.4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta przewidują dłuższy okres gwarancji 

niż okres gwarancji udzielny przez Wykonawcę – jako obowiązujący przyjmuje się okres 

gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

7.5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia 

ujawnienia wady, z zastrzeżeniem że termin ten będzie możliwy do dotrzymania                       

z technicznego i technologicznego punktu widzenia, do nieodpłatnego: 

a) usunięcia wady fizycznej rzeczy dotkniętej wadą, 

b) dostarczenia nowego sprzętu, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania 

sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 

7.6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wyłączają jego uprawnień z tytułu 

rękojmi. 

8. ZMIANY W UMOWIE 

8.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności. 

8.2. Strony ustalają, iż wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na 

następujących warunkach: 

a) przedłużenie umownego terminu wykonania Umowy lub jej etapów może nastąpić 

jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnych terminów Umownych stanowi 

konsekwencję: 

i. przyczyn zależnych od Zamawiającego lub organów administracji - termin 

wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub 

opóźnieniu prac z tego powodu, 

ii. działania Siły Wyższej - termin wykonania może ulec zmianie o okres 

odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu; 

b) zmiana Wynagrodzenia może nastąpić w wyniku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług VAT, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o tę wartość; 

c) Wykonawcę, może zastąpić nowy wykonawca: 
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i. jeżeli doszło do rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą 

innych istotnych zmian Umowy; 

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 

nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

Umowy; 

iii. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem 

jego podwykonawców. 

d) Jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 

Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

8.3. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy                   

i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy 

pod rygorem nieważności. 

8.4. Prawo właściwe 

Umowa podlega prawu polskiemu. 

9. WARUNKI ODSTAPIENIA OD UMOWY 

9.1. Odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

9.1.1. W razie wystąpienia następujących okoliczności: 

(i) Wykonawca złoży wniosek o ogłoszenie swej upadłości lub wniosek                  

o wszczęcie postępowania naprawczego albo w stosunku do Wykonawcy 

zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne; 

(ii) Wykonawca będzie w zwłoce w wykonaniu Umowy do tego stopnia lub 

zostaną zidentyfikowane wady o takim charakterze, iż oczywistym będzie, 

że osiągnięcie Terminu Realizacji opóźni się co najmniej o 15 (piętnaście) 

dni, a naruszenie to nie będzie usunięte w terminie 5 (pięciu) dni od dnia 

otrzymania wezwania wystosowanego przez Zamawiającego; lub 

(iii) Wykonawca w inny sposób istotnie naruszy Umowę i nie usunie naruszenia 

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania lub - jeśli 

usunięcie w tym terminie nie będzie możliwe - nie przystąpi do jego 

usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego odstąpi lub nie 

ukończy w odpowiednim terminie,  

wówczas Zamawiający może - z zastrzeżeniem innych środków prawnych 

(wynikających z Umowy lub przepisów prawa) w związku z nienależytym 

wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę (w tym prawa dochodzenia 

naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości) - odstąpić od Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

9.2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

9.2.1. W razie: 

(i) zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia; lub 

(ii) istotnego naruszenia innych zobowiązań Zamawiającego wynikających             

z Umowy będącego rezultatem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 

Zamawiającego, 

Wykonawca wezwie Zamawiającego do usunięcia naruszenia w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia otrzymania wezwania ze szczegółowym opisem istoty 

naruszenia lub - jeśli usunięcie naruszenia w tym terminie nie będzie obiektywnie 

możliwe - wezwie Zamawiającego do przystąpienia w tym terminie do usunięcia 

naruszenia i jego zakończenia w najbliższym obiektywnie możliwym terminie. 
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9.2.2. Jeśli Zamawiający bezzasadnie nie postąpi zgodnie z powyższym wezwaniem, 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o upływie tego terminu                       

i wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin 5 (pięć) dni roboczych. Jeżeli także 

ten termin upłynie bezskutecznie, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia 

od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę                

z powodów innych niż określone w art. 9.2.1. Umowy jest niedopuszczalne. 

10. INTERPRETACJA UMOWY 

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy                

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, ze zm.) oraz 

postanowienia Zapytania Ofertowego SIWZ) i zapisy oferty przetargowej. 

10.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umownych z jakichkolwiek przyczyn okaże się 

niewykonalne lub nieskuteczne, wszystkie inne postanowienia Umowy pozostają w mocy.  

10.3. Postanowienia Umowne, które okazały się niewykonalne lub nieskuteczne będą zastąpione, 

uzgodnionym na piśmie, innym postanowieniem, odpowiadającym znaczeniu i celowi 

zastępowanego postanowienia. 

10.4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

11. LICZBA EGZEMPLARZY 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

12. ADRESY 

Adresy do doręczeń dla Stron są następujące: 

13.1 Dla Zamawiającego: [●], 

13.2 Dla Wykonawcy: [●]. 

13.3 W razie zmiany powyższego adresu, dana Strona zawiadomi drugą Stronę o dokonanej 

zmianie. 

13. ZAŁĄCZNIKI 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 - Odpisy z rejestru przedsiębiorców, pełnomocnictwa; 

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 - Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia; 

Załącznik nr 4 – Zapytanie Ofertowe; 

NA DOWÓD CZEGO, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron w dacie podanej 

na wstępie niniejszej Umowy. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

Imię i nazwisko: ……………………….. Imię i nazwisko: ……………………….. 

Stanowisko: …………………………….. Stanowisko: ……………………………  

Podpis:      Podpis:      

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projekt pt. „Rozwój działalności Instytutu Zdrowia i Urody Barbara Salamandra w Poznaniu poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych w budynku Instytutu oraz 

nabycie wysokiej klasy urządzeń i sprzętu zabiegowego oraz fitness” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                               

PROCEDURA P-03/16 Wydanie: 1.0 Zawiera stron: 7 Strona: 7 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

     L.p. 

 

 

Nazwa i adres podmiotu uczestniczącego  

w wykonaniu  zamówienia 

 

 

      Zakres wykonywanych czynności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


