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WZÓR UMOWY 
 

Umowa nr ZS.ZO.03.2019 

 

Umowa została zawarta w dniu …………………. r. w Ryczywole pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ryczywole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Obornikach, ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego 

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000592700, legitymującym się numerem NIP 6060095527 oraz numerem REGON 363266863, 

reprezentowanym przez ……………., zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………….………….., zwanym dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie 

publiczne, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dostawy pn.: „Dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 

min. 27 kVA” przeznaczonego do pracy awaryjnej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletny agregat zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia / 

warunkami technicznymi określonymi w Zapytaniu Ofertowym. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. 

4. Po podpisaniu umowy Wykonawca przeszkoli w ramach wynagrodzenia przedstawionego w ofercie dwóch 

pracowników Zamawiającego, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem lub certyfikatem. 

 

§ 2. Termin realizacji umowy 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia: ………………….. 

2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Oczyszczalni Ścieków w Ryczywole przy ul. Leśna, 64-

630 Ryczywół.  

3. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem protokolarnego dokonania bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy.  

 

§ 3. Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  
1) dokonania oceny dostarczonego przedmiotu umowy; 

2) dokonania odbioru przedmiotu umowy, jeśli jest on zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

warunkami niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy wolny od wad, zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia, Zapytaniem Ofertowym oraz warunkami niniejszej umowy, własnym staraniem i na 

własny koszt w miejsce, o którym mowa w § 2 ust. 2.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiot umowy w dni robocze w godzinach 

od 7:00 do 14:00.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z co najmniej 

2-dniowym wyprzedzeniem.  
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§ 4. Czynności odbiorowe  

 

1. Przeprowadzenie czynności odbiorowych, w tym ocena dostarczonego przedmiotu umowy zostanie dokonana 

przez przedstawiciela/li Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela/li Wykonawcy. Z powyższych 

czynności zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający informacje dotyczące wymagań, o których 

mowa w ust. 6 pkt 1-3. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia najpóźniej na 2 dni przed planowaną dostawą wszystkich niżej 

wymienionych dokumentów:  

1) karta gwarancyjna;  

2) dokumentacja techniczno – ruchowa DTR; 

3) książka serwisowa; 

4) instrukcja obsługi i eksploatacji;  

5) świadectwo homologacji;  

6) pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji i rejestracji.  

Wszystkie w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.  

3. Niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, skutkuje nieprzystąpieniem przez 

Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w planowanym terminie dostawy. 

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające, 

zgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie przedmiotu zamówienia lub dostarczony przedmiot umowy nie będzie 

zgodny z umową, Zamawiający odstąpi od dokonania odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do 

usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. Do czasu usunięcia wad lub niezgodności stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i 

wskazanych w protokole odbioru, przedmiot umowy uważa się za nieodebrany i stanowiący własność 

Wykonawcy. Po usunięciu przez Wykonawcę wad, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru. Zamawiający przystąpi ponownie do przeprowadzenia czynności 

odbiorowych zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 1. 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, z powodu zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4.  

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w momencie, gdy przedstawiciel/le  Zamawiającego oceni, że dostarczony 

przedmiot umowy:  

1) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w umowie i Zapytaniu Ofertowym;  

2) jest zgodny z ofertą Wykonawcy;  

3) został przekazany Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 2.  

Stanowisko przedstawiciela/li Zamawiającego, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, zostanie 

zawarte w protokole odbioru.  

7. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na czynności odbiorowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego dokonania czynności odbiorowych, z zaznaczeniem tejże 

okoliczności w treści protokołu odbioru.  

 

§ 5. Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy w wymiarze ………………… m-cy 

z limitem ……… mtg, licząc od dnia dokonania protokolarnego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

koszty dojazdu serwisanta i naprawy (w tym ewentualnej wymiany niesprawnych podzespołów).  

3. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna w siedzibie Zamawiającego będzie niemożliwa do wykonania, 

Wykonawca na swój koszt przetransportuje agregat do miejsca naprawy i po usunięciu usterek z miejsca 

naprawy do siedziby Zamawiającego. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji, wszelkie koszty związane z serwisem agregatu tj. w szczególności koszt 

przeglądów, czynności serwisowych i wszelkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych celem zachowania 

gwarancji ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość naklejenia logotypów UE i PROW bez utraty gwarancji. 

 

§ 6. Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się zgodnie z ofertą w 

następującej wysokości: ……….. zł netto + ……… % VAT = ………… zł brutto. 



 

Strona 3 z 4 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty zakupu, koszty transportu, ubezpieczenia na 

czas transportu, koszty obowiązkowych przeglądów wraz z częściami eksploatacyjnymi podlegającymi 

wymianie w trakcie przeglądu itp. 

3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po podpisaniu przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w 

terminie do 14 dni od daty jej prawidłowego wystawienia. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

podawać w treści wystawianej faktury VAT termin płatności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT w terminie do 3 dni od dnia jej 

wystawienia, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie 

automatycznie przedłużony o czas opóźnienia doręczenia faktury VAT. 

6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo – w rozumieniu umowy i/lub ustawy o VAT - 

wystawionej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia bez negatywnych dla siebie 

konsekwencji. W takim wypadku objęta fakturą należność  nie będzie traktowana jako wymagalna i nie będzie 

pociągać za sobą obciążenia Zamawiającego ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w płatności.  

 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie wywiązuje się z 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nienależycie i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki. 

2. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 30 dni od daty zaistnienia przesłanek dotyczących odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wartości 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku niedochowania terminu, o którym mowa § 2 ust. 1 – 

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie z winy umyślnej Zamawiającego, w wysokości 20 

% wartości brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć ceny brutto wskazanej w § 6 ust. 1. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia z 

żądaniem zapłacenia kary przez każdą ze stron. W razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie, Zamawiający 

może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 9. Zmiana umowy 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1. Wprowadzenie istotnych zmian do umowy może następować wyłącznie w granicach określonych w umowie. 

2. Każda zmiana umowy musi być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

1) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 

2) opisu przedmiotu zamówienia, w tym zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dostawy, 

3) terminu obowiązywania umowy. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3  mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej 

wymienione okoliczności: 

1) zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, rozumieć należy zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem 

umowy, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec, 
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2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

3) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, organów administracji publicznej lub 

gestorów sieci infrastruktury technicznej, których działania są niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową Zamawiającego lub jego zdolnościami 

płatniczymi,  warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia 

w chwili zawarcia umowy, 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, 

6) zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac  nieobjętych dotychczas tym 

przedmiotem umowy, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

a) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 

lub 

b) niniejszego przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych 

prac nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w całości. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu 

wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania 

zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, 

licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu 

na przyczynę niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń: 

Wykonawcy:................................................................. 

Zamawiającego: 64-630 Ryczywół, ul. Mickiewicza 14. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron, w formie 

aneksu do umowy. 

3. W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu jego 

polubownego rozwiązania. 

4. Jakiekolwiek spory nierozwiązane polubownie, mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


