
UMOWA O WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO 

W OŚRODKU ZARYBIENIOWYM W NOWIŃCU 

 

zawarta w dniu ………………… 2020 w Zielonej Górze pomiędzy: 

Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedzibą przy 

ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985, REGON 977899580, 

reprezentowanym przez: 

- Mirosława Kamińskiego - prezesa Zarządu 

- Zdzisława Kowalskiego – I-ego wiceprezesa Zarządu  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a 

- 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………, 

reprezentowany przez : 

- ………………………………………………………… 

- ………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie ośrodka 

zarybieniowego położonego w m. Białków, zwanego dalej Systemem. 

2. Zakres prac i specyfikację urządzeń wchodzących w skład Systemu określa zapytanie 

ofertowe Zamawiającego z dnia 3.04.2020 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia ……….. 

stanowiące załącznik nr 1 do umowy.  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymaganą wiedzę, możliwości techniczne oraz 

uprawnienia wymagane do należytej realizacji umowy, w tym koncesję na montaż 

systemów monitoringu, której odpis stanowi załącznik nr 2  do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że podczas wizji lokalnej został zapoznany z warunkami 

technicznymi miejsca montażu systemu monitoringu oraz że w złożonej ofercie na 

wykonanie Systemu z dnia …………… złożonej Zamawiającemu, ujął wszelkie koszty 

związane z wykonaniem robót będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie 

z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: 

1) zasadami wiedzy technicznej; 

2) obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi wynikającymi 

z przepisów technicznych, norm i aprobat; 



3) standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp oraz przepisami dot. ochrony 

środowiska. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji robót w sposób jak najmniej powodujący zakłócenia w codziennym 

funkcjonowaniu ośrodka zarybieniowego; 

2) uporządkowanie obiektów ze skutków zrealizowanych prac każdego dnia po 

zakończeniu robót; 

3) wykonania robót zgodnie z normami, instrukcjami producentów wykorzystywanych 

urządzeń, kolejnością technologiczną i wiedzą techniczną; 

4) przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych atestów, aprobat technicznych oraz 

deklaracji zgodności wbudowanych materiałów. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy na okres realizacji robót dostęp do działki w celu 

wykonania robót będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, 

z materiałów własnych, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie  

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Przedstawienie przez Wykonawcę w odniesieniu do 

używanych materiałów i urządzeń certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów lub wyników 

badań jakościowych nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość 

materiałów i nienależyte wykonanie robót. 

4. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki pracy dla 

pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi – bez udziału 

podwykonawców. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania 

robót. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzonych 

prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru 

energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było 

przewidzieć na etapie podpisania umowy, Wykonawca poinformuje o tym pisemnie 

Zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie 

uprzedniej pisemnej zgody Zmawiającego, po podpisaniu protokołu konieczności. 

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie na podstawie stawek Wykonawcy 

podanych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku odpowiednich stawek –  

w wysokości ustalonej przez strony.  

 

 



§ 5 

Wykonawca rozpocznie roboty przewidziane w umowie w dniu ……………………r. 

a zakończy je w całości  do dnia 30.06.2020. 

§ 6 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

umocowanych przedstawicieli obu stron. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót,  

najpóźniej w dniu zakończenia prac, a Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 

czynności odbioru nie później niż w 5 dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu 

gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru rozumie się także 

skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.  

3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie.  

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym 

celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika 

nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru przedmiotu umowy spisany zostanie protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i żądania wyznaczenia terminu odbioru. 

7. Z dniem odbioru końcowego bez uwag zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji. 

§ 7 

1. Za prawidłowe wykonanie Systemu Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

………………….. zł (słownie: ……………………………………) netto     + podatek VAT 

wg stawki 23% w kwocie ……………..…………………. zł (słownie: 

………………………………………….), co daje kwotę brutto ………………… (słownie: 

………………………………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie 

koszty wykonania Systemu. 

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej na 

Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru bez 

uwag, potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Należność zostanie zapłacona w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Strony ustalają, że dniem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 



§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, która 

stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.  

2. Okres udzielonej gwarancji na realizację robót wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia 

dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w przedmiocie 

umowy ujawnionych w okresie gwarancji.  

4. Usunięcie wad i usterek przez Wykonawcę powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż 

w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. Zapis § 9 ust. 

3 stosuje się odpowiednio. 

5. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw 

gwarancyjnych.  

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) każdorazowo za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 5 

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie 

gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

2) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości  30% 

wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody strony  zachowują możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych  

w Kodeksie cywilnym. 

3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania robót innemu Wykonawcy na 

koszt Wykonawcy, z którym zawarta jest niniejsza umowa wraz z zastosowaniem kar 

umownych zgodnie z ust. 1. 

§ 10 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego we wszystkich sprawach 

objętych przedmiotem umowy jest Michał Szostak tel. 694 445 129 e-mail 

m.szostak@pzw.zgora.pl 

2. Osobą upoważnioną do ustaleń i kontaktów z przedstawicielem zamawiającego ze strony 

Wykonawcy jest …………………………….. tel………………………..e-mail………….. 



§ 11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku zmiany adresu podanego przez Wykonawcę w niniejszej umowie, strony 

zobowiązują się powiadomić o zaistniałej sytuacji drugą stronę umowy. W przypadku braku 

zawiadomienia pisma wysyłane na adres dotychczasowy uważa się za doręczone. 

4. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach - w tym 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 

 

                    Zamawiający:       Wykonawca: 

 …………..……………………….    …………………………… 


