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Załącznik nr 6 – projekt umowy 

Umowa 

zawarta w dniu ………….2018 roku w Chochołowie pomiędzy: 

        

1. Lokalną Organizacją Turystyczną Chochołowski z siedzibą w: 34-513 Chochołów 40, posiadającą 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7352858079, reprezentowaną przez: 
………………………………….. 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

     a 

2. ………………… z siedzibą w: ………………….,  
posiadającym Numer Identyfikacyjny Podatnika NIP: …….. REGON: ………………. reprezentowanym 

przez:  

……………….. –  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przeprowadzenie kompleksowej renowacji i naprawy 

wąskotorowego wagonu pasażerskiego Bxh388 oraz wąskotorowej lokomotywy spalinowej typu 
NS1 w ramach mikroprojektu pt. „Muzeum na torach – odkrywamy dzieje kolei wąskotorowej na 
polsko-słowackim”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

2. Zakres obowiązków oraz szczegółowe wymagania wobec  Wykonawcy określa załącznik nr 1 do 
umowy – Opis przedmiotu zamówienia – prace renowacyjno-naprawcze wagonu wąskotorowego 
Bxh388 oraz załącznik nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia – prace renowacyjno-
naprawcze lokomotywy wąskotorowej NS1. 

 
§ 2  

Wykonanie umowy 
 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2018 r. z 
zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności 
realizacyjne.  

2. Za zakończenie realizacji umowy w terminie umówionym Strony będą traktować odbiór 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto ustala się w wysokości: ………………. brutto (słownie: 
………………………..), w tym kompleksowa renowacja (konstrukcja i wnętrze) wąskotorowego 
wagonu pasażerskiego Bxh388: ……………brutto (słownie: ………………………………) oraz kompleksowa 



 

Mikroprojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A  

Polska-Słowacja 2014-2020 

 

renowacja (konstrukcja i wnętrze) wąskotorowej lokomotywy spalinowej typu NS1: 
……………brutto (słownie: ………………………………). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  zadań objętych umową, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.  
4. Termin zapłaty ustala się do 14 dni od otrzymania i zatwierdzenia faktury. 
5. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury. 

6. Za nieterminowe płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§ 4 
Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę terminowo i w sposób rzetelny, z zachowaniem 

szczególnej staranności, w zakresie określonym w niniejszej umowie. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie 

do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą 
starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

3. W związku z szerokim zakresem działań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego 
zamówienia, zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się osobami/podmiotami 
posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze techniczne. 

4. Zamawiający ma prawo do nadzoru nad właściwą realizacją merytoryczną i techniczną 
przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli 
prowadzonych prac w każdej chwili.  

5. Do wykonywania nadzoru nad prawidłowością realizacji umowy Zamawiający upoważnia ………….  
6. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawności 

przebiegu wszelkich prac objętych zamówieniem przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego na każde wezwanie.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót, 
pozwalającej w sposób jednoznaczny ocenić jakość prac oraz sposób ich prowadzenia.  

8. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonywania zlecenia Wykonawca odpowiadać będzie wobec 
Zamawiającego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1. Strony 
zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 
niniejszej umowy.  
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§ 6 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy na 
okres ………………. 

2. Bieg terminów wskazanych w ust. 1 rozpoczyna się od daty podpisana protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w §3 ust. 5 umowy. 

3. W przypadku wystąpienia usterki lub wady po protokolarnym odbiorze, Zamawiający 
zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy zaistniały fakt na piśmie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę lub usterkę w terminie 14 dni od daty otrzymania 
pisemnego zawiadomienia o którym mowa w ust. 3. Jeżeli usunięcie usterki lub wady nie będzie 
możliwe we wskazanym terminie, strony ustalą inny termin usunięcia usterki lub wady. 

5. W zakresie przysługującej Zamawiającemu gwarancji znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w 

wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:  
a) obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy 
b) okoliczności siły wyższej  
c) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  
d) zmian procedur Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wpływających na termin i 

sposób realizacji projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie 
e) uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia  
f) zmian terminów realizacji zamówienia – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, jeśli 

wystąpią obiektywne, niezależne od wykonawcy i zamawiającego przeszkody 
uniemożliwiające wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie (np. zmiany w 
dokumentach programowych, zmiany w zakresie działań projektu).  

g) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku VAT  

2. Wszelkie zmiany muszą zostać wprowadzone do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca 

odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
 

Zamawiający       Wykonawca 
 


