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U M O W A   nr   ……/ZAP/2018 

 
zawarta w dniu …...................... r. pomiędzy: 
 
Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy 
Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fa-
brycznej we Wrocławiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000307935, będącym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerach NIP: 
8842663863, Regon : 020775910, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 3.913.100,00 
złotych,  
reprezentowanym przez :  
Prezesa Zarządu – Lidię Mendak 
 
zwanym dalej "Zamawiającym" 
(wydruk z KRS Zamawiającego aktualny na dzień podpisania umowy stanowi Załącznik Nr 1 
do umowy) 
 
a 
 
........................................................................................ z siedziba w 
………………………………., 
NIP ................................................................... reprezentowanym przez: 
................................................ - ………………………… 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 
(wydruk z KRS/CEIDG Wykonawcy aktualny na dzień podpisania umowy stanowi Załącznik 
Nr 2 do umowy) 
 
zwanymi dalej z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
 
została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY] 

 
1. Przedmiotem Umowy jest dobór i dostawa zestawu hydroforowego spełniającego 

kryteria określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym (Załącznik Nr 3 do 
umowy) wraz z montażem tego zestawu w budynku hydroforni należącym do 
Zamawiającego, który jest zlokalizowany w miejscowości Bystrzyca Górna (woj. 
Dolnośląskie, pow. świdnicki, gmina wiejska Świdnica) na warunkach określonych w 
umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z treścią 
zapytania ofertowego, ze złożoną ofertą (Załącznik Nr 4 do umowy), obowiązującymi 
przepisami, sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także 
uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

3. Przedmiot Umowy przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania przez 
obie Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego sprzęt, urządzenia i inne części składające się na 
Przedmiot Umowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz że pochodzą z ofi-
cjalnych źródeł sprzedaży, posiadają wymagane prawem krajowym, międzynarodowym oraz unijnym 
certyfikaty, atesty, oraz inne dokumenty równoważne, na podstawie których zostały one dopuszczone 
do obrotu. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do rozporządzania Przedmio-
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tem Umowy i wszedł w jego posiadanie w sposób zgodny z prawem. 
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego Przedmiot Umowy nadaje się do celu, jakiemu 

ma służyć. 
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego Przedmiot Umowy jest wolny od roszczeń i ob-

ciążeń osób trzecich. 
8. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości ani w części wykonania pracy innym  

osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
9. Strony zobowiązuję się do wzajemnego współdziałania w celu wykonania wszelkich zobowiązań wy-

nikających z umowy, w szczególności Strony zobowiązują się do udzielania wzajemnie wszelkich in-
formacji, które mogą przyczynić się do należytego wykonania umowy, a które nie stanowią zastrzeżo-
nej skutecznie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

10. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowią towary kompletne i najwyższej 
jakości. 

11. Faktury VAT i wszelka dokumentacja dotycząca umowy sporządzana będzie przez Stro-
ny w języku polskim. 

12. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane przez siebie materiały i urządzenia o od-

powiedniej jakości i posiadających aktualne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i in-
ne wymagane dopuszczenia, które dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem dane-
go etapu robót. 

14. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Przejęcia terenu prowadzenia robót orazdo zabezpieczenia terenu prowadzonych prac 

na czas trwania realizacji zadania jak również elementów mogących ulec zabrudzeniu 
lub zniszczeniu; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie prowadzonych prac obo-
wiązujących przepisów, w szczególności bhp i p.poż.; 

3) Utrzymania porządku w strefie prowadzonych prac a po skończeniu robót uporządko-
wanie terenu najpóźniej na dzień odbioru Przedmiotu Umowy; 

4) Zapewnienie przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników o 
kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania Przedmiotu 
Umowy, pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do osób wykonujących prace 
w ramach umowy; 

5) Wykonawca przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego zobowią-
zany jest dokonać na własny koszt odbiorów technicznych i niezbędnych badań oraz 
pomiarów przez osoby do tego uprawnione, przedkładając stosowne protokoły Zama-
wiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia; 

6) posiadania ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowane jego dzia-
łaniem lub niedopatrzeniem osób upoważnionych do przebywania na terenie prac re-
montowych osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie pro-
wadzonych prac; 

7) Wykonawca zobowiązuje się do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru koń-
cowego, według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie; 

8) Wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego systemu wizualizacji pracy na no-
wej hydroforni; 

9) dobranie i zamontowanie przepływomierza wewnątrz budynku hydroforni, przy czym 
po podłączeniu do układu transmisji danych przepływomierz ma mieć możliwość 
zdalnego przekazywania informacji o przepływie chwilowym oraz przepływie całko-
witym; 

10) zamontowanie nowych przepustnic wewnątrz budynku hydroforni na kolektorze ssą-
cym i tłocznym; 

11) Demontaż istniejącego zestawu hydroforowego oraz uruchomienie dobranego zestawu 
hydroforowego, przy czym ze względu na trudności w eksploatacji sieci wodociągo-
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wej wykonany musi zostać w przeciągu max. 6 (sześciu) godzin od wyłączenia aktu-
alnie pracującego zestawu hydroforowego; 

12) zainstalowanie i uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji Zamawiającemu 
zestawu hydroforowego; 

13) wykonanie próby szczelności, rozruchu mechanicznego i elektrycznego Przedmiotu 
Umowy oraz przeszkolenie obsługi w miejscu montażu Przedmiotu Umowy, przy 
czym przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia i eksploatacji 
dostarczonego Przedmiotu Umowy powinno nastąpić w terminach nie dłuższych niż 
14 (czternaście) dni od daty uruchomienia Przedmiotu Umowy; 

14) przekazanie Zamawiającemu schematu elektrycznego szafy sterowniczej, schematu 
systemu wizualizacji pracy, instrukcji obsługi i konserwacji Przedmiotu Umowy. 

15. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu prowadzenia prac; 
2) wskazanie punktu poboru wody i energii; 
3) zapewnienie nadzoru; 
4) zapewnienie odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi i postanowieniami umowy. 
 

§ 2 
[TERMIN WYKONANIA UMOWY, OŚWIADCZENIA STRON I POZOSTAŁE WARUNKI 

REALIZACJI UMOWY] 
 
1. Strony ustalają, że wykonanie Przedmiotu Umowy ma nastąpić najpóźniej do dnia 15 

czerwca 2018 r. Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się dokonanie odbioru 
końcowego, który nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony 
bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 5 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i uwzględnił je 
w wynagrodzeniu za wykonanie Przedmiotu Umowy, a podana przez niego cena 
uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania prac stanowiących 
Przedmiot Umowy określonych w § 1, co potwierdza stosownymi dokumentami 
stanowiącymi integralną część umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy przy uwzględnieniu 
podwyższonego miernika staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru 
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do takiego doboru środków, sposobów oraz metod przy 
wykonywaniu umowy, aby: 
a) nie były one uciążliwe ponad miarę dla Zamawiającego, 
b) były w jak najmniejszym stopniu inwazyjne i ingerujące w konstrukcję budynku nale-

żącego do Zamawiającego, 
c) były proporcjonalne, do oczekiwanego efektu końcowego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób umożliwia-
jący Zamawiającemu normalne prowadzenie działalności i niezakłócone funkcjonowanie. 
W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia wszelkich czynności prowa-
dzących do realizacji umowy w sposób nieuciążliwy dla Zamawiającego oraz osób trze-
cich ponad uzasadnioną potrzebę. 

8. Wykonawca zapewni wykonanie montażu i konfiguracji Przedmiotu Umowy przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia w odpowiednich specjal-
nościach, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego, z wymogami norm technicznych, przy 
uwzględnieniu zawodowych standardów oraz najnowszych osiągnięć nauki i techniki. 



 

 4 

9. Wykonawca zrealizuje prace montażowe zgodnie z reżimem technologicznym, określo-
nym przez Polskie Normy, producentów poszczególnych elementów, produktów, mate-
riałów i urządzeń. 

10. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiedni atest i świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich w bu-
downictwie publicznym. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w trakcie realizacji zadania również 
wobec osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich wykonania lub naprawienia. 

12. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości dokonania czynności odbioru. Po-
wiadomienie następuje przez pismo doręczone Zamawiającemu. Zamawiający wyznaczy 
termin odbioru Przedmiotu Umowy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia. W razie niestawienia się Wykonawcy 
lub jego przedstawiciela na wyznaczony dzień odbioru lub w przypadku nieuzasadnionej 
odmowy podpisania przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela protokołu odbioru, Za-
mawiający jest upoważniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, którego 
treść i ustalenia będą wiążące dla obu Stron umowy. 

13. Wykonawca przed złożeniem zawiadomienia o gotowości dokonania czynności odbioru 
zobowiązany jest do uporządkowania terenu nieruchomości po prowadzonych pracach. 

14. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarczy 
wymagane dokumenty odbiorowe: schematy elektryczne, protokoły techniczne związane 
z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, dokumentację powykonawczą, atesty 
i aprobaty na wbudowane materiały. 

15. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od norm jakościowych, ilościowych, technicz-
nych, technologicznych Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód powstałych 
w związku z wykorzystaniem wadliwych towarów do urządzeń Zamawiającego – na za-
sadach ogólnych. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji Przedmiotu Umowy w sposób zapewnia-
jący maksymalny walor użytkowy z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego oraz reali-
zacji celu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu oraz 
osobom przez niego wskazanym, które będą obsługiwać zestaw hydroforowy wszelkich 
informacji związanych z zasadami funkcjonowania zestawu, jego prawidłowej obsługi 
oraz zagrożeń lub ewentualnych problemów mogących wyniknąć w trakcie jego używa-
nia. 

17. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprawnego działania Przedmiotu Umowy oraz 
odpowiedniego przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego w kierunku ob-
sługi technicznej Przedmiotu Umowy, w szczególności przeszkolenia z zasad prawidło-
wego korzystania z zestawu hydroforowego. Szkolenie powinno odbyć się na stanowisku 
roboczym stałej obsługi w miejscu montażu Przedmiotu Umowy w terminie 14 (czterna-
stu) dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru. Fakt przeszkolenia odpo-
wiednich osób oraz zakres tematyczny szkolenia zostanie stwierdzony protokołem szko-
lenia stanowiącym Załącznik Nr 6 do umowy. 

18. Jeżeli korzystanie z zestawu hydroforowego wiąże się z koniecznością posiadania licencji 
do oprogramowania używanego w tym zestawie, Wykonawca zobowiązuje się w ramach 
wynagrodzenia ustalonego w umowie, przenieść na Zamawiającego licencję lub udzielić 
mu licencji, jeżeli posiada takie uprawnienia, przy czym przeniesienie licencji lub jej 
udzielenie nastąpi w takim zakresie, aby umożliwić Zamawiającemu niezakłócone i pra-
widłowe korzystanie z systemu zestawu hydroforowego. Wykonawca wyda również naj-
później w dniu podpisania protokołu odbioru wszelkie dokumenty dotyczące Przedmiotu 
Umowy, w tym licencji lub innych praw uprawniających do korzystania z zestawu hydro-
forowego. 

19. Wykonawca w razie wykonywania jakichkolwiek prac ingerujących w strukturę budynku 
należącego do Zamawiającego i jego poszczególnych pomieszczeń jest zobowiązany do 
odpowiedniego zabezpieczenia obszaru wykonywania prac i obszaru oddziaływania tych 
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prac w celu wyeliminowania ryzyka powstania jakichkolwiek, szkód, uszkodzeń. Wyko-
nawca jest zobowiązany na bieżąco do sprzątania i usuwania nieczystości i brudu powsta-
łych w związku z prowadzeniem prac. Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązuje się 
przywrócić konstrukcji budynku należącego do Zamawiającego oraz jego poszczególnym 
pomieszczeniom stan poprzedni poprzez wykonanie w razie potrzeby niezbędnych prac, 
w szczególności prac tynkarskich, malarskich, porządkowych – przy jednoczesnym 
uwzględnieniu otoczenia prowadzonych prac oraz specyfiki pomieszczeń, struktury bu-
dynku, koloru ścian i innych elementów w celu zapewnienia spójnej całości technicznej, 
konstrukcyjnej, wizualnej i estetycznej. 

20. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy przez okres wykonywania umowy wszel-
kie okoliczności i poufne informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywa-
niem umowy. Za informacje poufne Strony uważają informacje dotyczące tajemnicy 
przedsiębiorstwa – w rozumienia art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, a także informacje dotyczące Stron Umowy. 

21. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych pracownikom 
wykonującym zlecone roboty, jak również nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i 
materiały zgromadzone na terenie zakładu do wykonania umowy. 

22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w dostawach, materiałach i sprzęcie 
spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie 
realizacji prac. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji prac, objętych umową. 

 
§ 3 

[WYNAGRODZENIE] 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości …………………..……….. zł netto (słownie: …………. zł  netto), a z 
podatkiem VAT ………………………………………… zł  (słownie: …………….. zł 
brutto) 

2. Wartość Przedmiotu Umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do 
niniejszej Umowy. Wartość całkowita Przedmiotu Umowy nie będzie waloryzowana w 
okresie realizacji umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru Przedmiotu Umowy 
podpisany przez obie Strony umowy bez zastrzeżeń. 

4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Świdnickiego  Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A na konto Wykonawcy Nr 
………………………………….   w Banku …………….       w terminie do 30 dni licząc 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury  VAT. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują 
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 
poprawionych lub brakujących dokumentów. W razie dalszych uchybień powyższą 
procedurę stosuje się odpowiednio. 

5. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu . 

 
§ 4 

[WADY PRZEDMIOTU UMOWY, RĘKOJMIA] 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy terminowo i bez 

wad. 
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2. Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać według własnego uznania wyko-

nania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługu-
jącego wynagrodzenia. 

3. W protokole odbioru powinny zostać spisane wszelkie ustalenia w toku odbioru co do 
usuwania ewentualnych wad lub niezgodności Przedmiotu Umowy z umową, jak też ter-
miny wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad lub niezgodności. Brak 
wzmianki w protokole o wadzie lub niezgodności Przedmiotu Umowy z umową lub nie-
wykrycie przez Zamawiającego wszystkich wad lub niezgodności Przedmiotu Umowy z 
umową nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia roszczeń z jakiegokolwiek tytułu, w 
szczególności z zakresu gwarancji, rękojmi, niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, czynów niedozwolonych, kar umownych. 

4. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Przedmiotu Umowy z umową w toku 
odbioru postanowienia dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio do kolejnych prób do-
konania odbioru. 

5. W przypadku wystąpienia wad Przedmiotu Umowy po dokonaniu odbioru, Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni do usunięcia wad, a jeżeli wady 
nie dają się usunąć do wymiany wadliwych elementów Przedmiotu Umowy na wolne od 
wad. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu usunięcia wad są przez 
niego dokonywane na własny koszt i ryzyko. Po każdym usunięciu wad lub wymianie 
rzeczy wadliwej termin rękojmi biegnie na nowo. Wszelkie prace, które są niezbędne do 
prawidłowego usunięcia wad lub wymiany elementów Przedmiotu Umowy na wolny od 
wad Wykonawca jest zobowiązany wykonać na własny koszt i ryzyko. 

6. Jeżeli wada była usuwana już dwukrotnie Wykonawca ma obowiązek wymiany wadli-
wego elementu na nowy. 

7. Niewykrycie przez Zmawiającego wad Przedmiotu Umowy przy odbiorze końcowym nie 
pozbawia Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych względem Wykonawcy za wady 
Przedmiotu Umowy, jak również nie zwalnia Wykonawcy w żadnym zakresie z odpo-
wiedzialności za wady Przedmiotu Umowy. 

8. Za szkody wynikłe w czasie usuwania wad lub wymiany elementów Przedmiotu Umowy 
na wolne od wad odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

9. Wszelkie reklamacje Zamawiającego załatwiane będą na koszt oraz ryzyko Wykonawcy 
w terminie 3 (trzech) dni licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy reklamacji. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi za wa-
dy lub gwarancji w terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady zastępczo na koszt 
Wykonawcy. 

11. Zastosowanie wykonania zastępczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żąda-
nia zapłaty przez Wykonawcę kar umownych. 

 
§ 5 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY] 

 
1. Jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy, druga 

Strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 (siedem) dni 
do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu 
będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
musi zawierać uzasadnienie z powołaniem konkretnych i obiektywnych przyczyn złoże-
nia takiego oświadczenia przez Stronę korzystającą z tego uprawnienia. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od po-
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wzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego niespowodowanego winą 
Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udoku-
mentowanych i potwierdzonych części Przedmiotu Umowy. 

4. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych. 

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w ukończeniu Przedmiotu Umowy, jak również za opóźnienie 

w usunięciu wady lub stwierdzonej niezgodności Przedmiotu Umowy przy odbiorze 
końcowym, jak również w przypadku dokonania odbioru, a także za opóźnienie w 
wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z obowiązków w ramach 
gwarancji lub rękojmi w okresach ich obowiązywania - w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień opóźnienia; 

2) za niewykonanie w terminie jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy po 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania takiego 
obowiązku – 100,00 złotych netto za każde naruszenie; 

3) za odstąpienie od umowy niespowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20 % 
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3 ust. 1 umowy. 

8. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z powodu przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3 
ust. 1 umowy. 

9. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania  uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagro-
dzeniem Wykonawcy określonego w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia staje się wymagalne:  
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,  
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze 
usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do 
momentu zastępczego usunięcia wady. 

13. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie z różnych tytułów.  
14. W przypadku zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 
15. Strony zgodnie postanawiają, że umowa może być rozwiązana za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnej. 
16. Rozwiązanie umowy będzie poprzedzone dokonaniem zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wykonanej pracy. 
 

§ 6 
[PODWYKONAWSTWO] 

 
1. Wykonawca nie może powierzyć do wykonania Podwykonawcom innych części Przed-

miotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
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2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pra-
cowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie trak-
towana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu wykonania umowy 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie umowy przez Wykonawcę, Podwykonawców i 
inne osoby trzecie powiązane z Wykonawcą lub Podwykonawcami nie będzie prowadzić 
do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi 
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 
w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwyko-
nawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określo-
nych w zapytaniu ofertowym lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
podwykonawcy części zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy        
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

7. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny 
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 
wynikających z tych zobowiązań. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych 
z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy toczących się w 
związku z realizacją Umowy. 

9. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 
podwykonawców. 

 
§ 7 

[KONTAKTY STRON] 

 
1. Dane korespondencyjne stron są określane zgodnie z miejscami siedziby Zamawiającego 

i Wykonawcy. 
2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana fak-
sem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie przesłana także w 
formie pisemnej i data jej otrzymania jest datą otrzymania korespondencji. Przesyłka 
pocztowa musi być wysłana za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej 
lub doręczona osobiście na adresy Stron podane w umowie. 

3. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocz-
nie poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie po-
informuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja 
związana z Umową zostanie uznana za skutecznie doręczoną pod dotychczasowy adres. 

4. Dokumenty dostarczane będą w dniach pracy Zleceniodawcy tj. od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych 
będzie skutkowało uznaniem, że dotarły do Zleceniodawcy następnego dnia roboczego, 
co jest istotne z punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie termi-
nów umownych. 

5. W wyjątkowych niedających się przewidzieć sytuacjach lub w przypadkach nagłych 
Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego współdziałania również poza dniami 
oraz godzinami wskazanymi w ust. 4. 
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6. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich in-
formacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca udzieli odpowiedzi w 
formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przed-
miotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze.  

7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą musi być prowadzona w języku 
polskim. Wszelkie dokumenty przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę muszą 
być dostarczone w języku polskim.  

8. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania przedmiotowej umowy, w tym podpi-
sywania protokołów, upoważnione są następujące osoby:  
1) Po stronie Zamawiającego:  

a) ____________ mail: ____________, tel.: ___________________,  
b) ____________ mail: ____________, tel.: ___________________,  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Zamawiającego;  
2) Po stronie Wykonawcy:  

a) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  
b) _________ mail: __________________, tel.: _______________,  

lub inne osoby wskazane pisemnie przez Wykonawcę.  
9. Zmiana osób upoważnionych do bieżącej współpracy i dokonywania uzgodnień w trakcie 

realizacji umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie wymaga zmia-
ny umowy.  

 
§ 8 

[GWARANCJA  JAKOŚCI] 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na zrealizowany 

przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Okres rękojmi 
jest równy okresowi gwarancji. 

3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 
dni od dnia ich ujawnienia. 

4 Jeżeli jakiś element Przedmiotu Umowy posiada określoną przez producenta gwarancję 
dłuższą niż … (słownie: ……..) miesięcy, wówczas zastosowanie ma dłuższy termin 
gwarancji. 

5 W okresie gwarancji, na każde pisemne zawiadomienie Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad, jakie wystąpią w Przedmiocie Umowy. 

Obowiązek ten obejmuje również przypadki, w których wady ujawnią się w Przedmiocie 

Umowy po upływie terminu gwarancji, ale z przyczyn uprzednio tkwiących w towarze 

dostarczonym przez Wykonawcę.  

6 W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do usuwania wszel-

kich wad Przedmiotu Umowy, jak również udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących 

Przedmiotu Umowy na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego. 

7 Jeżeli wady nie dają się usunąć do wymiany wadliwych elementów Przedmiotu Umowy 

na wolne od wad. Po każdym usunięciu wad lub wymianie rzeczy wadliwej termin rę-

kojmi biegnie na nowo. 

8 W przypadku, gdy Wykonawca nie ustosunkował się do żądania reklamacyjnego Zama-

wiającego w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od godziny jego zgłoszenia, re-

klamację uważa się za uwzględnioną, jednak nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

powiadomienia Zamawiającego o planowanym sposobie i terminie naprawy gwarancyj-

nej. Powiadomienie może nastąpić w jednej z form przewidzianych w umowie w zakresie 

kontaktów Stron. Jeżeli powiadomienie nastąpiło w formie telefonicznej, wówczas po-

wiadomienie takie musi zostać potwierdzone niezwłocznie, tego samego dnia, co naj-

mniej wiadomością e-mail.  

9 W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższych obowiązków Zamawiający 
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będzie uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10 Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi. 
 

§ 9 
[ZMIANY UMOWY] 

 
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej - aneksem zaakceptowanym 

przez obie Strony w następujących przypadkach: 
1) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, 

techniczna, eksploatacyjna); 
2) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności, Strony na 

dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 
prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia; 

3) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania Przedmiotu Umowy o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy w przypadku: 
a) zawieszenia prac przez Zamawiającego, 
b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które obiektywnie 

uniemożliwiają prowadzenie dalszych prac. 
2. Zmiany w umowie mogą być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku 

przez jedną ze Stron umowy, po uzyskaniu wyraźnej akceptacji drugiej Strony. 
 
 

§ 10 
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory w związku z realizacją umowy w 

pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie braku porozumienia co do roz-

wiązania sporu wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Załączniki do umowy: 
Nr 1 – KRS Zamawiającego; 
Nr 2 – KRS/CEIDG Wykonawcy; 
Nr 3 – zapytanie ofertowe; 
Nr 4 – oferta Wykonawcy; 
Nr 5 – wzór protokołu odbioru; 
Nr 6 – wzór protokołu szkolenia. 
 
 
            Wykonawca :                                                                     Zamawiający : 
 
 
 
..................................................                                 ............................................................... 


