
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia u Wykonawcy  dostawę i montaż ławki solarnej (1 szt.), na 

terenie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, 05-250 Radzymin, al. Jana Pawła II 18 

(lokalizacja wskazana na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy), zgodnie ze złożoną 

ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Opis wymagań: 

Ławka, będąca przedmiotem zamówienia, musi spełniać następujące wymagania: 

- będzie wyposażona w panel fotowoltaiczny, akumulator umożliwiający magazynowanie 

energii oraz minimum 2 porty USB do ładowania baterii urządzeń elektronicznych  

o wydajności minimum 1 A każdy; 

- ww. panel fotowoltaiczny stanowi integralną częścią ławki; 

- czas pracy ładowarki przy braku ładowania z panelu fotowoltaicznego (np. pochmurna 

pogoda) - minimum 72 godziny; 

- zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora;  

- widoczne, czytelne ikony informujące o możliwości ładowania urządzeń elektronicznych 

oraz sygnalizacja informująca o poprawności działania urządzeń do ładowania; 

- ławka oznaczona w widocznym miejscu tablicą sponsorską: kolorowy herb i napis ok. 150 

znaków ze spacjami (grafika i treść napisu zostaną dostarczone mailowo przez 

Zamawiającego, na adres wskazany przez Wykonawcę); 

- konstrukcja ławki przystosowana do użytkowania na zewnątrz budynku, w otwartej 

przestrzeni bez zadaszenia; 

- wykonana w całości z materiałów niepalnych lub trudnopalnych, odpornych na ogień, 

wysokie temperatury, czynniki atmosferyczne i korozję; 

- ławka pozbawiona ostrych krawędzi; 

- jeżeli siedzisko i oparcie ławki będą wykonane z drewna, wymagane jest wykonanie 

z drewna twardego, liściastego (np. dąb, buk, robinia, jesion, wiąz) impregnowanego  

 

i zabezpieczonego przez wilgocią, grzybami oraz pokrytego lakierem lub lakierobejcą 

w kolorze do ustalenia z Zamawiającym; 

- łączenia elementów powinny być zabezpieczone przed korozją oraz wykonane w sposób 

uniemożliwiający ich łatwy demontaż przez osoby postronne; 

- konstrukcja ławki zapewniająca maksymalne obciążenie ok. 300 kg, w tym również 

obciążenie pochodzenia naturalnego (np. śnieg);   

- wykonanie w sposób estetyczny i bezpieczny dla użytkowników; 

- gwarancja na dostarczoną ławkę minimum 2 lata; 

- szerokość całkowita minimum 1800 mm; 

- głębokość siedziska minimum 370 mm; 

- szerokość siedziska minimum 1400 mm; 

- wysokość siedziska nad podłożem po zamontowaniu ok. 450 mm 

- wysokość oparcia ok. 450 mm; 

- wysokość całkowita ok. 920 mm; 

 

3. Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały i sprzęt 

potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia. 

  

§ 2 

1. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2018 r.   

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dostarczenie przez Wykonawcę kompletnego, 

nowego, nieużywanego przedmiotu umowy, własnym transportem, na własny koszt 

i ryzyko oraz zamontowanie  w lokalizacji wskazanej w § 1 pkt. 1.  



3. Dostarczona na podstawie niniejszej umowy ławka solarna objęta jest …… letnią 

gwarancją; bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia. 

4. Przedmiot umowy objęty  jest …… letnią rękojmią; bieg terminu rękojmi  rozpoczyna się 

od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot umowy z zachowaniem staranności, estetyki 

oraz z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, wykorzystując 

posiadaną wiedzę i umiejętności oraz zalecenia Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do przedstawionego w ofercie 

wyglądu ławki (kolor, kształt, estetyka), a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić je 

przy wykonywaniu zamówienia.  

3. W trakcie wykonywania zamówienia, w razie potrzeby Wykonawca będzie prowadził 

konsultacje z Zamawiającym. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania o wszelkich trudnościach 

i przeszkodach w wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Wykonawcą, w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia. 

6. Strony wyznaczają jako swoich reprezentantów w zakresie realizacji obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy: 

a. ze strony Zamawiającego: 

−  Roberta Angielskiego, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska,  

zee.wos@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 158, 

−  Barbarę Kocikowską-Kopyt, inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, 

zee.wos@powiat-wolominski.pl, tel. (22) 787 43 01 wew. 158, 

b. ze strony Wykonawcy : 

−  ………………………………………………………………………………………   

tel. …………….……………… e-mail ………………………………………….. 

 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania całości zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

……………..……….…… zł netto plus VAT, tj. …………………..……. zł brutto 

(słownie:……………………………….…………………………………………………… 

…………………………….…………………………………………….. złotych 00/100).  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i zostało ustalone na podstawie oferty przygotowanej przez 

Wykonawcę, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.  

3. Należność za zamówienie Zamawiający przekaże na numer konta Wykonawcy, wskazany 

na fakturze. 

4. Przekazanie należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

6. Datą zapłaty jest data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu. 

 

§ 5 



Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadania innemu podmiotowi bez zgody 

Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

 

§ 6 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości lub części, 

w następujących przypadkach: 

a. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

b. wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

c. gdy Wykonawca nie wykona zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie 

wykonuje  

d. swoje zobowiązania umowne; 

e. jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

f. zlecania wykonania jakiejkolwiek części zamówienia objętego przedmiotem niniejszej 

umowy Podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn 

wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy realizacja umowy nie leży w interesie  

publicznym, uznawane będzie za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczają uprawnień Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  

oraz naliczania w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć  

będą po stronie Wykonawcy.  

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca (w szczególności niedotrzymania postanowień umowy 

wskazanych w § 2 niniejszej umowy) – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, w okresie rękojmi lub gwarancji  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa. 

2. Ewentualne spory między stronami rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 



4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca. 

 

WYKONAWCA:      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 


