
Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska) 

zał. nr 4 

do SWZ 
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Umowa nr                            pn.: 

 

„Dostawa oraz montaż zestawu band pneumatycznych  

na obu łukach toru żużlowego na stadionie w Gdańsku przy ul. Zawodników 1.” 

 

zwana dalej UMOWĄ, zawarta w dniu …….. roku w Gdańsku, pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska, adres: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969, REGON 

000589228, w imieniu której działa Gdański Ośrodek Sportu, adres: ul. Traugutta 29, 80-221 

Gdańsk, reprezentowaną przez: Leszka Paszkowskiego – Dyrektora GOS, 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

przedsiębiorcą: ……………………………………, z siedzibą: ……………………………………….. 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu/wpisanym do  

…………………………………………………………………………………………………..………. 

posiadającym NIP …………………………..….……, REGON ………………………………..…… 

 

reprezentowanym przez: . ……………………….  - ………………………………….., 

 

zwana dalej WYKONAWCĄ, 

zwanymi dalej łącznie STRONAMI lub z osobna STRONĄ. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta wskutek rozstrzygnięcia postępowania ogłoszonego w Biuletynie 

zamówień Publicznych w dniu: ….. roku pod pozycją nr ………….  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowych band pneumatycznych 

……………… (nazwa/marka/model), wykonanie pierwszego ich montażu i przeszkolenie 

pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymogami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej „OPZ”), który stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o „bandach” lub o „przedmiocie 

umowy” bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć bandy pneumatyczne, o których 

mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, do dostarczenia band, wykonania ich 

pierwszego montażu i przeszkolenia pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymogami 

określonymi w OPZ. 

4. Dostawa przedmiotu umowy oraz jego pierwszy montaż odbędzie się na wyłączny koszt 

Wykonawcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w czasie transportu ponosi 

Wykonawca. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest wyłącznym właścicielem band,  

2) że bandy są fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od jakichkolwiek wad i 

usterek, oraz nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich,  

3) nie toczy się względem niego żadne postępowanie. 

§ 2  

Przedstawiciele stron 
1. Przedstawicielami Zamawiającego do spraw wykonania niniejszej umowy, w tym także do 

podpisania protokołu przekazania/odbioru przedmiotu umowy, jest/są 

…………………………, nr tel. ………………….., adres e-mail:………………………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do spraw wykonania niniejszej umowy, w tym także do 

podpisania protokołów przekazania/odbioru przedmiotu umowy, jest/są: 

…………………………, nr tel. ………………….., adres e-mail:…………………………….. 

 



znak sprawy: 

ZP1/272/17/2022 

Wzór Umowy 

Dostawa oraz montaż zestawu band pneumatycznych na obu łukach toru żużlowego  
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§ 3 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) uzgodnienie z Wykonawcą terminu i miejsca wykonania montażu band; 

2) po wykonaniu montażu, odbiór bandy pneumatycznej w dni robocze od poniedziałku do 

piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; 

3) prawidłowego wykonania montażu i demontażu bandy pneumatycznej; 

4) potwierdzenie odbioru dokumentów przeprowadzenia szkolenia pracowników; 

5) zapłata wynagrodzenia; 

6) realizacja wszelkich innych obowiązków wynikających z treści umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

OPZ i niniejszej umowie – z uwzględnieniem należytej staranności wynikającej z 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej; 

2) ustalenie i uzgodnienie z Zamawiającym terminu dostawy i wykonania montażu band, 

przynajmniej na minimum 3 (trzy) dni robocze przed planowaną dostawą band; 

3) dostarczenie band własnym transportem i na własny koszt; 

4) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej (instrukcji obsługi) niezbędnej do 

prawidłowego wykonania montażu i demontażu band, przekazanie Zamawiającemu 

dokumentów przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie montażu 

i demontażu band, zgodnie z OPZ; 

5) po wykonaniu montażu – przekazanie Zamawiającemu band w dni robocze od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy; 

6) bezzwłoczne dostarczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  

 

§ 4 

Terminy 

 

1. Wszelkie świadczenia określone przedmiotem umowy, zgodnie z OPZ, zostaną zrealizowane 

na rzecz Zamawiającego w terminie 42 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednakże  

nie później niż do dnia 10.03.2023 roku. 

2. O gotowości do rozpoczęcia dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego drogą mailową, na adres wskazany w § 2 ust. 1 Umowy, minimum na 3 (trzy) 

dni robocze przed zaplanowanym terminem dostawy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez Wykonawcę w 

złożonej ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, wynosi łącznie z podatkiem VAT:  

................ zł (słownie: .............................. złotych .../100) brutto. Podatek od towarów i usług 

VAT będzie naliczony w fakturze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w szczególności należny podatek VAT, akcyzowy i inne składniki ceny wskazane w 

OPZ i nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania niniejszej umowy, a także jest 

wynagrodzeniem maksymalnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy oraz 

ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie określone zakresem 

rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w 

przypadku, gdy przedmiot umowy będzie posiadał nieistotne wady, które nie uniemożliwiają 

jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem, a wad nie można usunąć. 
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§ 6 

Płatności 
1. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, po odbiorze 

przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 Umowy, oraz przekazaniu części zapasowych i zestawu 

naprawczego i przeprowadzeniu szkolenia pracowników w zakresie określonym w OPZ. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany, przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, wymienionych w § 2 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy, protokół 

bez uwag przekazania/odbioru zamontowanych band. 

3. Wykonawca wystawia fakturę VAT niezwłocznie, po odbiorze band przez Zamawiającego, lecz 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru band. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT według następującego wzorca: 

Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969, 

Odbiorca (Płatnik): Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo 

wystawioną fakturę. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury na rachunek Wykonawcy o numerze 

…………………………, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury.  

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż rachunek wskazany w ust. 6 jest to (* wpisać 1 z trzech opcji) 

rachunek rozliczeniowy otwarty związany z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością 

gospodarczą  

/LUB/  

imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą /LUB/ 

rachunek oszczędnościowy (rachunek osobisty)*. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z 

tytułu realizacji przedmiotu Umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. Wykonawca może przesłać e-fakturę: 

1) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, nazwa skrzynki: Gdański 

Ośrodek Sportu, numer PEPPOL: 583 001 05 79, lub 

2) na adres e-mail: faktury@sportgdansk.pl. 

§ 7 

Status podatnika VAT Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych 

usług będzie wystawiał rachunki. 

3. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku 

do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do 

Urzędu Skarbowego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot, o których mowa w ust. 3, 

z należnego mu wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników 

VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody (w tym także utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania 

tego obowiązku. 

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 

5 do Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w § 6 ust. 6, figuruje na tzw. „białej 

liście podatników VAT. 
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/LUB/ 

1. Wykonawca oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie jest zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za 

szkody (w tym także utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych 

usług będzie wystawiał rachunki. 

4. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku 

do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do 

Urzędu Skarbowego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwot, o których mowa w ust. 4, 

z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr 

5 do Umowy. 

§ 8 

Odbiory  
1. Zamawiający nie dokona odbioru band niezgodnych z OPZ lub uszkodzonych. 

2. Do dnia podpisania protokołu przekazania/odbioru band ryzyko utraty lub uszkodzenia band 

obciąża Wykonawcę. 

3. Z czynności odbiorowych band, po wykonaniu ich montażu, zostanie spisany protokół 

przekazania/odbioru band. 

4. Podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu przekazania/odbioru z adnotacją 

„bez uwag” upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.  

5. Protokół przekazania/odbioru przedmiotu Umowy zostanie zakończony:  

1) odbiorem bez uwag,  

2) odbiorem z uwagami, 

3) odrzuceniem. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia oraz nie uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo podpisać 

protokół odbioru z uwagami i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. W przypadku opóźnienia usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na wyłączne ryzyko i koszt 

Wykonawcy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot umowy 

protokołem z uwagami oraz żądać obniżenia wynagrodzenie zgodnie z § 5 ust. 4; 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może zakończyć protokół odbioru odrzuceniem 

oraz odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

§ 9 

Gwarancja jakości oraz rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy, 

licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru kompletnego przedmiot umowy, 

wystawiając dokument gwarancyjny według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z dniem odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z § 8 Umowy.  

3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia 

wad w porozumieniu z Wykonawcą.  
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4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad dłuższego niż 5 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich 

usunięcie innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy, a także dodatkowo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 Umowy. 

5. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

6. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo. 

7. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Strony postanawiają rozszerzyć 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy i w 

związku z tym ustalają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg wraz z upływem 

terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 1. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy lub 

jakakolwiek jego część stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby 

trzeciej. 

9. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

 

§ 10 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą 

umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku opóźnienia przekazania band, po wykonaniu montażu, zgodnie z terminem, o 

którym mowa w § 4 ust.1 Umowy, w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, za  

każdy dzień zwłoki;  

2) w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze lubw 

okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 5 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki liczony od upływu ostatniego dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub awarii; 

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień umownych określonych w 

§ 3 ust. 2 pkt 4 lub 5, w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki, za każdy stwierdzony przypadek z osobna; 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w tym w szczególności z powodu okoliczności wskazanych w § 11 ust. 1 

Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % kwoty określonej w  

§ 5 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku wykonania umowy lub wykonania napraw gwarancyjnych lub wynikających z 

rękojmi. 

4. W przypadku zbiegu podstaw do naliczenia kar umownych Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia kar umownych ze wszystkich tytułów. Maksymalna łączna kwota kar umownych z 

przyczyn innych niż odstąpienie od umowy może wynieść 30 % kwoty określonej w  

w § 5 ust. 1. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z 

kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku nieterminowej zapłaty kar umownych, Zamawiający naliczy odsetki w 

wysokości ustawowej za opóźnienie. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w następujących przypadkach: 
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1) w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 456 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych; 

2) gdy Wykonawca nie przekazał band w terminie określonym w § 4 ust.– w tym przypadku  

Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu 30 

dni zwłoki w jej przekazaniu 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej 

zawarcia, wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Odstąpienie Wykonawcy od umowy, o którym mowa w ust. 2, dochodzi do skutku wyłącznie w 

przypadku zapłaty odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 20 % kwoty określonej w 

§ 5 ust. 1. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy (ZNWU) w wysokości: ......................... zł w formie ………………………….. 

2. Zamawiający zwraca wniesione i niewykorzystane ZNWU w następujących sposób 

1) 70% ZNWU, tj. kwotę ....................... zł – gwarantującą wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z umową – Zamawiający zwraca w ciągu 30 dni od daty protokolarnego odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, 

2) 30% ZNWU, tj. kwotę: ..................... zł – służąca do pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady – Zamawiający zwalnia nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady wykonanych robót, ale nie wcześniej niż po 

zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych 

roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z   

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 13 

Forma modyfikacji treści umowy 

 

1. Wszelkie prawem dopuszczalne zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Przesłanki zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania zostały określone w 

art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

Cesja wierzytelności 
  Wykonawca nie może skutecznie dokonać przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej  

  Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod  

  rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Sposób komunikowania się Stron 
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i 

zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą 

przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) 

bądź wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź w formie dokumentowej 

(drogą elektroniczną lub faksem) na podane przez Strony następujące adresy: 

1) Dla Zamawiającego: 

Gdański Ośrodek Sportu 

adres: ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, 

tel. ……………………………………….,e-mail: ………………………………….  
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2) Dla Wykonawcy: 

………………………………………… 

adres: …................ 

tel. ……………………………………., e-mail: ………………………………… . 

2. Sposoby doręczenia, o których mowa w ust. 1, są skuteczne, jeżeli dokumenty, oświadczenia, 

powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały doręczone na adres, w 

tym elektroniczny lub numery wskazane powyżej. 

3. Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub 

informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w ust. 1 

lub na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy.  

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, przesyłkę (list) lub 

informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą 

elektroniczną lub na numery Wykonawcy podane w ust. 1 lub na ostatni znany adres 

Wykonawcy uważa się za skutecznie doręczoną. 

 

§ 16 

Klauzula Salwatoryjna 
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek  

 postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez  

 wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony  

 Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony  

 w ust. 2.  

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo   

 niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w  

 sposób oddający w sposób możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu,  

 które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 

 

§ 17 

[Przetwarzanie danych osobowych] 
 Zamawiający w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  

 sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  

 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  

 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO -  oświadcza, co  

 następuje: 

 1) Zamawiający, tj. Gmina Miasta Gdańska – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221  

  Gdańsk, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w zakresie w jakim  

  pozyskał dane osobowe w związku z  zawarciem i realizacją niniejszej Umowy.  

 2) Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: rodo@sportgdansk.pl 

 3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, będą  

  przetwarzane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie w celu wykonania tej  

  Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową  

  oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z  

  zastrzeżeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

  osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy) oraz art. 6 ust. 1  

  lit. c (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków prawnych). 

 5) Odbiorcami danych osobowych będą: 

  a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych  

   stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów podatkowych (podstawą  

   prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie  

   danych osobowych); 

  b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego; 

  c) inne organy państwowe lub samorządowe w ramach wykonywanych przez nie zadań.  

mailto:office@pp-orle.com.pl
mailto:rodo@sportgdansk.pl
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 6) Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny do  

  realizacji celów określonych w pkt 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach  

  przechowywane będą przez administratora do czasu upływu ustawowych terminów  

  przechowywania faktur na cele podatkowe. 

 7) Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest  

  dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość zawarcia tej Umowy. 

 8) Wykonawca w każdej chwili ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

  Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

  na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.  

 9) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do  

  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. dane osobowe nie będą  

  przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do  

  organizacji międzynarodowych. 

 10) Administrator wskazuje również, że Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do  

   organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

§ 18 

[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne] 
1.  Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane będą rozstrzygane na  

  drodze sądowej przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

  1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów prawnych  

   wydanych na jej podstawie, 

  2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

  3) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym. 

 

§ 19 

[Ilość egzemplarzy umowy] 
 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,  

 jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 20 

[Załączniki do umowy] 
 Wykaz załączników do umowy, które stanowią integralną część umowy: 

 1) Opis Przedmiotu Zamówienia . 

 2) Wzór protokołu odbioru, 

 3) Oferta Wykonawcy. 

 4) Formularz oświadczenia o udzieleniu gwarancji jakości. 

 5) Oświadczenie dotyczące statusu podatnika podatku VAT. 

§ 20 

[Termin wejścia umowy w życie] 

 

  Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 
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załącznik nr 1 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa oraz montaż zestawu band pneumatycznych na obu łukach toru 

żużlowego na stadionie w Gdańsku przy ul. Zawodników 1 
 

1. Bandy pneumatyczne muszą być elementami modułowymi montowanymi na istniejących 

bandach stałych  na odcinkach łukowych toru żużlowego, których połączenie zabezpieczy: 

I łuk –  minimum 124 m 

II łuk   - minimum 128 m / w tym brama o szerokości 4,9 m/  

2. Moduły bandy pneumatycznej objęte przedmiotem zamówienia: 

Moduły standardowe o wymiarach:  

1) Długość     –   od 5,0 m  do 5,50 m 

2) Wysokość –  od 120 m  do 140 cm. 

3) Szerokość – od 105 cm do 120 cm 

3. Moduły bramy – przestawne o wymiarach /brama jedno lub dwuelementowa/: 

1) Długość  – od 2,45 m do  5,50 m 

2) Wysokość  – od 120 cm do 140 cm 

3) Szerokość  – od  105 cm do 120 cm. 

4. Moduły początkowe i końcowe wypełnione pianką: 

1) wysokość  120 cm – 140 cm  / równa modułom pneumatycznym / 

2) szerokość 105 cm – 120 cm  / równa modułom pneumatycznym / 

3) długość   120 cm – 140 cm 

5. Ponadto zestaw band pneumatycznych musi być wyposażony w: 

1) dmuchawy elektryczne -  od 4 do 7 szt. / w zależności od  konstrukcji bandy / - zasilane 

napięciem 230V  50 Hz 

2) Pokrowce ochronne na całą długość band 

3) Części zapasowe bandy:  

a) moduły standardowe - 5 szt., 

b) moduły bramy – szt.1, 

c) dmuchawa elektryczna – szt.1 

4) Zestaw naprawczy w postaci:  

a) Kołnierze połączeniowe awaryjne z zamkiem     - 5szt. 

b) Klamry plastikowe dwustronne                            - 20 szt. 

c) Łaty naprawcze      20 x 20 cm                              - 5 szt. 

d) Klej do tworzywa bandy                                        - 1 tuba 

e) Karabińczyk nierdzewny                                        - 20 szt. 

f) Taśma poliamidowa                                                - 10 mb. 

6. Moduły bandy pneumatycznej powinny zapewniać możliwość  zamocowania ich do 

konstrukcji bandy stałej a także do podłoża, jeśli tak wynika z ich konstrukcji  oraz łączenia ich 

ze sobą tak, by powierzchnia od strony toru była ciągła i gładka- bez przerw pomiędzy 

modułami. W przypadku zastosowania pasków z klamrami połączenie pomiędzy dwoma 

modułami powinno być zakryte dużą klapą z rzepem. 

7. Każdy moduł bandy powinien umożliwiać umocowanie na powierzchni od strony toru banerów 

reklamowych o długości równej modułowi oraz wysokości minimum 60 cm. Mocowanie 

powinno odbywać się na przykład za pomocą rzepów. Nie dopuszczalne są metalowe części 

mocujące. Banery reklamowe powinny łączyć się ze sobą  na zakładkę.  

Uwaga:  
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia, 

zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej toru żużlowego na obiekcie w Gdańsku przy ulicy 

Zawodników 1 – w celu zweryfikowania parametrów toru żużlowego w celu ustalenia: 

1) Wymiarów i Ilość  modułów bandy dla każdego łuku toru. 

2) Ilość dmuchaw niezbędnych do utrzymania wymaganego ciśnienia powietrza w modułach. 

3) Ilości , lokalizacji i parametrów przyłączy elektrycznych do poszczególnych dmuchaw. 
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8. Bandy pneumatyczne powinny posiadać następujące właściwości fizyczne, w tym 

konstrukcyjne: 

1) Banda może być przystosowana do pompowania ciągłego  lub nieciągłego. W przypadku 

stosowania nieciągłego systemu pompowania, obowiązkowe jest posiadanie systemu 

regulacji ciśnienia z zaworem upustowym wysokiego ciśnienia i czujnikiem niskiego 

ciśnienia (w celu ponownego napompowania systemu). 

2) W przypadku, gdy banda jest umieszczona na tym samym poziomie co tor, musi być 

wyposażona w pas kickboardu o szerokości 50 cm, którego krawędź górna musi znajdować 

się na wysokości min. 30 cm od powierzchni toru.  

3) Banda musi być zaprojektowana w taki sposób, aby nigdy nie wydawała się nienaruszona z 

zewnątrz, gdy moduł jest uszkodzony. W automatycznym systemie pompowania musi być 

zastosowany alarm (wizualny lub akustyczny), aby ostrzec o spadku ciśnienia. Spadek 

ciśnienia jest brany pod uwagę, gdy system nie jest w stanie osiągnąć ciśnienia 

minimalnego zdefiniowane przez system.  

4) Wymagania materiałowe-  ognioodporność. Wszystkie elementy (w tym pianka jeśli 

występuje) bandy powinny być wykonane z materiałów odpornych na temperaturę spalania 

metanolu. 

9. Procedura badania, której została poddana banda dopuszczona stosowania zgodnie z 

wymogami w obowiązujących przepisach Międzynarodowej Federacji Sportowej (FIM) 

„Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)”  co do ognioodporności, wytrzymałości 

mechanicznej, pochłaniania energii : 

1) Miejsce testowe. Stanowisko badawcze musi mieć sztywną ścianę o wysokości co 

najmniej1 [m] i mieć efektywną długość równą lub dłuższą niż dwie trzecie jednego 

modułu bariery ochronnej. W przypadku testowania połączenia dwóch modułów, długość 

musi być co najmniej równa długości jednego modułu. Ściana może być płaska lub 

wykonana z odbojnic, musi być prosta i pionowa z tolerancją odchylenia  ± 2 [°] od pionu. 

2) Manekin do testów zderzeniowych. Manekin do testów zderzeniowych jest oparty na 

sylwetce Black Tuffy, określonej przez SAEJ944, Masa 75 ± 1 [kg], Powierzchnia 

uderzenia 0,24 [m2 ], Wysokość  miejsca  uderzenia 550 ± 25 [mm] mierzona od góry 

Oprzyrządowanie. Manekin do badań zderzeniowych musi być wyposażony w trójosiowy 

przyspieszeniomierz. Całe oprzyrządowanie musi być zgodne z SAE J211 (najnowsza 

wersja) i ISO/DIS 6487; 1996E z klasą częstotliwości kanału (CFC) 180 i klasa amplitudy 

kanału (CAC) 500 [g]. Częstotliwość pobierania próbek wynosi co najmniej 10 000 [Hz]. 

Należy zmierzyć czas pierwszego kontaktu manekina do badania zderzeniowego z barierą i 

zapisany jako czas zero. 

3) Warunki środowiskowe. Oceny wpływu temperatury dokonuje się poprzez próby 

rozciągania na próbkach surowców pokrywy w trzech różnych temperaturach 0, 20 i 40 

[°C]; Wartości nie powinny różnić się o więcej niż 25% przy temperaturze odniesienia 20 

[°C]. Różnice (podawane w %) zaokrągla się do najbliższych. Do testów udarności 

wykorzystana zostanie temperatura pokojowa. 

4) Warunki ciśnieniowe. Podczas testowania systemu pompowania moduły bandy należy 

przetestować pod różnymi ciśnieniami. W temperaturze pokojowej, system zostanie 

przetestowany przy najniższym, nominalnym i najwyższym ciśnieniu wymaganym przez 

producenta. 

5) Testy udarności. Należy podać metodę rzutu manekina do badań zderzeniowych na bandę 

pneumatyczną. Kierunek ruchu wynosi 90 ± 2 [°] do przedniej powierzchni sztywnej 

ściany. W momencie zderzenia manekin powinien być ustawiony pionowo ±5 [°], a 

podstawa znajdować się 100 ± 25 [mm] nad podłożem. Banda musi być w stanie 

wytrzymać co najmniej dwa następujące po sobie uderzenia w środku modułu i dwa 

kolejne na styku dwóch modułów. Przy pompowaniu powietrzem systemów składających 

się z połączonych modułów, wyżej wymienione uderzenia muszą być wykonane w środku 

układu złożonego z minimalnej i maksymalnej liczby podłączonych modułów 

deklarowanej przez producenta. Jeśli system został zaprojektowany tak, aby używać tylko 

jednej pompy dla wielu modułów, należy wybrać moduł najdalszy od pompy i moduł 
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znajdujący się najbliżej pompy, należy je przetestować przynajmniej raz w temperaturze 

pokojowej i w warunkach ciśnienia nominalnego. Wynik tak przeprowadzonego testu 

powinien spełniać warunki: 

a) dla prędkości minimalnej uderzenia -  60 km/godz, 

b) maksymalne przyśpieszenie –  35g, 

c) minimalna pochłonięta energia dla wartości 20g -   5000J 

d) energia po odbiciu nie większa niż 25%   energii uderzenia 

Ponadto bandy powinny spełniać następujące wymagania: 

a) Czas wymiany uszkodzonego elementu . Po teście zderzeniowym system musi zostać 

zdemontowany i wymieniony, ponieważ będzie działał tak jak na torach, by naśladować 

rzeczywisty scenariusz. Zamiennik musi być zamontowany w czasie poniżej 10 minut. 

b) Stan po uderzeniu. Po przeprowadzeniu każdego z zalecanych badań zderzeniowych 

banda nie może wykazywać żadnego pęknięcia, które zagrażałoby jej działaniu w 

zakresie bezpieczeństwa, zmiany jej geometrii, wyglądu lub pewności zamocowania. 

c) Raport z testu. Sprawozdanie z badań powinno zawierać wszystkie informacje 

zarejestrowane w wyniku oceny działania bariery. Dodatkowo sprawozdanie z badań 

powinno zawierać co najmniej następujące informacje nt Strona testowa: 

 zdjęcie lokalizacji miejsca przeprowadzania testów; 

 kompletny wykaz wyposażenia badawczego, który powinien obejmować  dokładność 

przyrządu i daty kalibracji; 

 fotografie bariery oraz adnotację o numerze partii i dacie produkcji; 

2. Każda banda, która spełni wymagania wskazanego standardu, musi być wyraźnie oznaczona i 

opatrzona odpowiednią etykietą , która zawiera hologram do naszycia na bandzie w miejscu 

łatwo dostępnym do skontrolowania. Oznakowanie powinno zawierać co najmniej: 

1) nazwa Producenta, która może być zastąpiona jego logo. 

2) numer seryjny dla każdego modułu 

3) data produkcji 

4) data dopuszczalnej eksploatacji bandy 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z bandami przedłożył w formie pisemnej i 

elektronicznej wytyczne producenta dotyczące obsługi, przechowywania i utylizacji band oraz 

dokument (certyfikat) potwierdzający wymogi co do ognioodporności, wytrzymałości 

mechanicznej, pochłaniania energii band (wystawiony np. przez Federation Internationale de 

Motocyclisme). Instytucja certyfikująca obowiązana jest przeprowadzić procedurę 

certyfikacyjną zgodnie z przedstawioną procedurą badania oraz wystawić potwierdzenie, że 

wskazane badania zostały przeprowadzone przed wystawieniem certyfikatu. 

1) Zamawiający żąda złożenia certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub 

sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. 

2) Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu 

oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

3) Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą 

zgodność, zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne 

jednostki oceniające zgodność. 

4) Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o 

których mowa w pkt 1 i pkt 3, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w 

przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z 

badań, o których mowa w pkt 1 i pkt 3, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim 

terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod 

warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają 

wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/67798400?cm=DOCUMENT
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4. Do każdej dostawy producent jest zobowiązany dołączyć następującą dokumentację: 

1) wytyczne dotyczące instalacji (przygotowanie i montaż bandy, sposób mocowania do 

bandy stałej, sposób łączenia ze sobą modułów, podłączenia pompy i nadmuchiwania, 

sposób mocowania reklamy) 

2) wytyczne dotyczące postępowania i przechowywania (jeśli dotyczy); 

3) wytyczne dotyczące konserwacji i utylizacji po zakończeniu eksploatacji 

4) dokument (certyfikat) dopuszczenia do stosowania na torach żużlowych zgodnie z 

wymogami w obowiązujących przepisach Międzynarodowej Federacji Sportowej (FIM) 

„Normy dla Torów do Wyścigów Torowych (STRC)” . 

5. Kolorystyka i układ graficzny wszystkich elementów bandy powinien być jednakowy. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów w dwóch kolorach. Kolorystyka kickboardu powinna 

kontrastować z nawierzchnią toru. 

6. Producent zobowiązany jest zorganizować autoryzowany serwis naprawczy na terenie Polski, 

zapewniający bieżącą naprawę uszkodzonych podczas zawodów modułów w ciągu 

maksymalnie 5 dni roboczych od momentu ich dostarczenia. W przypadku przewidywanego 

przekroczenia czasu naprawy, na żądanie użytkownika  powinien być udostępniony moduł 

zastępczy. Zgodnie z regulaminem na każdych zawodach muszą być w zapasie gotowe cztery 

moduły bandy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnymi siłami montażu zestawu band na torze w 

Gdańsku i przeszkolić miejscową obsługę w zakresie eksploatacji, tj. montażu oraz demontażu 

band oraz bieżącej konserwacji. 

8. Dostawę i montaż band pneumatycznych oraz  zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji 

Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem. 

9. Wykonawca na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji  na okres  

min. 24 miesięcy, liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu bez 

uwag. 
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załącznik nr 2 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU 
 

1. Miejsce odbioru:  ……………………………………………………… 
 

2. Przedmiotem dostawy w ramach umowy nr …… z dnia ………………… 2023 r. jest  

  banda pneumatyczna 
 

…………………………………………………………………………. 

(nazwa/typ/model) 
 

3. Wykonawca dostarczył: 
 

 1) dokumentację techniczną (instrukcję obsługi) niezbędną do prawidłowego wykonania montażu  

  i demontażu bandy pneumatycznej (w języku polskim), 

 2) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego 

  w zakresie montażu i demontażu bandy pneumatycznej, zgodnie z OPZ, 
 

4.  Integralną częścią niniejszego protokołu jest Specyfikacja Techniczno-Użytkowa, w której 

 określono rodzaj oraz ilość wszystkich elementów przekazanych Zamawiającemu w trakcie 

 odbioru zamontowanej bandy pneumatycznej, w tym części zapasowe oraz zestaw naprawczy. 
 

5. Dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z treścią ww. umowy, przeszedł odbiór bez zastrzeżeń: 
 

TAK * NIE * 
 

zastrzeżenia 

……....…………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………...…………… 
 

6. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji band, tj. montażu oraz  

 demontażu band i bieżącej konserwacji band. 
 

TAK * NIE * 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 (podać imiona i nazwiska osób przeszkolonych) 
 

7. Przedmiot umowy w zakresie objętym odbiorem został przekazany w terminie*  

 /nie został przekazany w terminie
*
. 

 

8. Data dokonania odbioru bandy pneumatycznej, po wykonaniu pierwszego montażu: …….2023 r. 
 

9. Niniejszy protokół przekazania-odbioru  sporządzono  w  3  egzemplarzach  –  2   egz.  Dla 

 Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO: ZE STRONY WYKONAWCY: 
 

………...…………..…………… ………...…………..…………… 
 

* niewłaściwe skreślić 
 

Gdańsk, dnia …………………… 2023 r. 
 

(miejscowość, data) 
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załącznik nr 4 

 

Oświadczenie 

(o udzieleniu gwarancji jakości) 
 

Ja niżej podpisany: .................................................................................................................................... 

       (imię i nazwisko upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy) 

niniejszym oświadczam, że: 

Wykonawca którego reprezentuję, w związku z realizacją umowy pn.: 

 

„Dostawa oraz montaż zestawu band pneumatycznych  

na obu łukach toru żużlowego na stadionie w Gdańsku przy ul. Zawodników 1.” 
 

niniejszym udziela gwarancji jakości na dostarczony zestaw band pneumatycznych 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

(nazwa, typ, model) 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

 

Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdański Ośrodek Sportu 

z siedzibą w: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, 

 

1.   Gwarancja zostaje udzielona w zakresie i terminie określonym w złożonej przez Wykonawcę 

   ofercie, która stanowi integralną część niniejszego oświadczenia. 

 

2.   Bieg okresów gwarancyjnych rozpoczyna się po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych  

   warunków: 

 

   1)  podpisaniu protokołu odbioru końcowego,  

 

   2)  usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru. 

 

3.   W ramach gwarancji Zamawiającemu przysługuje roszczenie o nieodpłatne usunięcie wad  

   ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  

 

4.   O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę  

   na piśmie. Strony uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wady, zgodny z warunkami  

   gwarancji. 

 

5.   Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

 

   1)  jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie zestawu band 

     pneumatycznych boiska będącego przedmiotem umowy – niezwłocznie, 

 

   2)  pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu  

     stron. 

 

6.   Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

7.   W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części prac na  

   nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych prac lub usunięcia wad. W innych  

   przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady  

   przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

 

8.   Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

 

   1)  normalnego zużycia przedmiotu umowy lub jego części, 

 

   2)  szkód wynikłych z winy użytkownika, 

 

   3)  siły wyższej,  

 

 Uwaga: 

 

 Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie spełnia następujące kryteria:  
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 1) musi mieć charakter zewnętrzny,  

 2) musi być niemożliwe do przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest  

  mało prawdopodobny w określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla  

  oceny, czy możliwe było przewidzenie zdarzenia), 

 

 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia.  

 

 Siłę wyższą stanowić mogą takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, ogłoszony stan  

 epidemii, anomalie spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp. 

 

9.   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac  

   nad usuwaniem wad. 

 

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz,  

  Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na własny koszt, a po potwierdzeniu  

  wad kosztami obciążyć Wykonawcę.  

 

11.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego,  

  Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko  

  Wykonawcy. 
  

12.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu  

  odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady  

  Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.  

 

13.  Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego  

  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych prac oraz dostarczonych  

  materiałów - w terminie obowiązywania niniejszej gwarancji jakości i na zasadach określonych  

  w kodeksie cywilnym. 

 

14.  W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego  

   zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

 

   1) zmianie siedziby lub nazwy firmy; 

 

   2)  zmianie osób reprezentujących strony; 

 

   3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

 

   4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca; 

 

   5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy; 

 

   6)  zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

 

15. Karta gwarancyjna jest ważna niezależnie od załączenia do niej dodatkowych dokumentów. 

  W przypadku wystąpienia kolizji postanowień niniejszej gwarancji z postanowieniami  

  dodatkowych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, pierwszeństwo mają postanowienia  

  niniejszej gwarancji. 

 

16. W przypadku wystąpienia kolizji postanowień niniejszej gwarancji z postanowieniami  

  umowy przywołanej w petitum gwarancji, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 

 

17. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym dokumencie gwarancyjnym zastosowanie 

  mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w szczególności przepisy dotyczące  

  gwarancji jakości. 
 

 
 

................................................... ................................................................................................................. 

(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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załącznik nr 5 

 

OŚWIADCZENIE 

(dotyczące statusu podatnika podatku VAT) 
 
 

Jako niżej podpisany: 

 

 .................................................................................................................................................   

(imię i nazwisko) 

 

jako osoba upoważniona do reprezentowania: 

 

 .................................................................................................................................................   

 

 .................................................................................................................................................   
(nazwa, adres siedziby reprezentowanego podmiotu – można przystawić pieczątkę firmową) 

 

o numerze NIP: ………………………………..………..…… 

 

o numerze REGON: ………………………………..………..…… 

 

oświadczam, że podmiot który reprezentuję jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem 

podatku VAT. 

 

Jednocześnie oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania 

działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o 

zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

 
 ………………………………..………..…… 
  (data i podpis) 

 

*niewłaściwe wykreślić 


