
Załącznik Nr 9 do SIWZ 

                                                                Znak sprawy: ZPD.271.2.1.2014 

- PROJEKT - 

UMOWA  NR      

 

zawarta w dniu           w  Cisku pomiędzy : 

Gminą Cisek 

mającą siedzibę w 47-253 Cisek ul. Planetorza 52, 

NIP 7492090804 

 reprezentowaną przez : 

- Alojzego Parys   -   Wójta Gminy Cisek 

zwaną w dalszej części Zamawiającym, 

a firmą : .................................................................................................................................. 

mającą siedzibę w : ................................................................................................................ 

zarejestrowaną w : .................................................................... pod numerem ...................... 

REGON .......................................,  NIP .......................................... 

reprezentowaną przez : 

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

zwaną w dalszej części Wykonawcą  

 

W  wyniku przeprowadzonego postępowania  przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 907 ze zmianami) w 

ramach procedury: Przetarg nieograniczony Nr ZPD.271.2.1.2014 została zawarta umowa  o 

następującej treści : 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do: 

    „Dostawy w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do 

pompowania wody zanieczyszczonej” 

2. Zestaw pompowy to: agregat pompowy (pompa z silnikiem wysokoprężnym) posadowiony 

na przyczepie niskopodwoziowej. 

3. Zadanie obejmuje dostawę agregatu pompowy z wyposażeniem, o wydajności min. 10 000 

dm3/min, z silnikiem wysokoprężnym min. 60 kW, do wody zanieczyszczonej, na przyczepie 

niskopodwoziowej. Szczegółowe dane i parametry zawarte są w załączniku Nr 1 do nin. 

Umowy. 

4. Wykonawca dostarczy kompletny przedmiot zamówienia, określony w specyfikacji 

technicznej na adres zamawiającego. 

5. Pompa przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w 

Józefowie, wykres pracy pompy, rysunki poglądowe i zdjęcia (bok, przód, tył, góra) z 

wymiarami.  

6. Wykonawca przeszkoli w miejscu wskazanym przez zamawiającego użytkowników w 

zakresie uruchamiania, pracy, obsługi bieżącej i okresowej oraz konserwacji i 

przechowywania. 

7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami 

osób trzecich. 
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§ 2. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową, dobrą 

jakością i właściwą organizacją oraz postanowieniami umowy oraz SIWZ. 

 2. W przypadku, gdy wykonawca będzie realizował dostawy objęte niniejszą umową bez 

należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub 

niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zamawiający ma prawo: 

     - nakazać wykonawcy zaprzestanie wykonywania dostaw, 

     - odstąpić od umowy w całości lub w części z winy wykonawcy, 

     - powierzyć poprawienie lub wykonanie dostaw objętych umową innym podmiotom na koszt     

i niebezpieczeństwo wykonawcy. 

     - potrącić z wynagrodzenia wykonawcy należności z tytułu kar umownych, 

przy czym skorzystanie z jednego z powyższych uprawnień nie pozbawia zamawiającego 

możliwości skorzystania z pozostałych. 

3. W przypadku powierzenia wykonania części dostaw osobom trzecim Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 

normami i obowiązującymi przepisami. 

 

§ 3. 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy do ..........................r. 

 

§ 4. 

 

1. Do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów z wykonawcą, ze strony 

zamawiającego ustanawia się: ……………………… – …………………..… tel. ………….. 

2. Wykonawca do kontaktów z zamawiającym ustanawia: …………………………… tel. ........... 

 

§ 5. 

 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej 

umowy ustala się w oparciu o złożoną ofertę przetargową oraz Specyfikację techniczną 

dostaw w formie zryczałtowanego wynagrodzenia brutto /wraz z należnym podatkiem od 

towarów i usług VAT/ na kwotę brutto :                     ............................... złotych  

    słownie : ....................................................................................... 

    Kwota netto : ...................................................................    

    słownie : ....................................................................................... 

    Podatek VAT  - .. %  wynosi : ...................................................  

2. Termin określony w § 3 niniejszej umowy wiąże strony pod warunkiem bieżącego 

dysponowania przez zamawiającego środkami finansowymi umożliwiającymi realizację robót 

zgodnie z tym terminem. 

3. W razie gdyby pozyskanie przez zamawiającego środków o których mowa w pkt. 2 zostało 

przesunięte w czasie może on wystąpić do wykonawcy z propozycją stosownego przesunięcia 

tych terminów. W razie nie uzgodnienia przez strony takiego przesunięcia w okresie 7 dni, 

zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia 

konsekwencji określonych w § 10 pkt. 2 ust.1 niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wykonawca może w takim 

wypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.      

 

§ 6. 

 

1. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej wystawionej po zrealizowaniu umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu 

umowy wymieniony w § 7, ust.2 niniejszej umowy, łącznie z podpisaną Kartą Gwarancyjną. 

3. Dane potrzebne do wystawienia faktury: Gmina Cisek 47-253 Cisek ul. Planetorza 52 NIP 

7492090804. 

4. Należność za wykonany przedmiot umowy zamawiający przeleje na wskazany przez 

wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

     Za dzień zapłaty strony umowy uznają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

 

§ 7. 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego umowy będzie kompletna dostawa do miejsca wskazanego 

przez zamawiającego w SIWZ przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół odbioru (otrzymania). 

 

§ 8. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*/,  

1. Wykonawca powierzy podwykonawcy */ : 

     - …..................................................................................................... /nazwa podwykonawcy/  

     - wykonanie następujących części  …………….................................................................  

2. W przypadku powierzenia wykonania części dostawy podwykonawcy wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

3. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników 

w takim stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

 

§ 9. 

 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1.  Obowiązki Wykonawcy: 
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1.1 Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową 

oraz postanowieniami umowy. 

1.2 Dostarczy przedmiot niniejszej umowy do miejsca przeznaczenia tj. do Urzędu Gminy 

Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek. 

1.3 Dostarczy oferowane wyposażenie i niezbędne części zamienne. 

1.2. Dostarczy wymagane karty parametrów technicznych, gwarancyjne producenta, 

certyfikaty, instrukcje jak: obsługi, remontu i napraw, konserwacji itp. w języku polskim. 

1.3. Dostarczy dokumentację techniczną agregatu w języku polskim. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy. 

1.5. Uprzedzi pisemnie zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia dostaw. 

 

§ 10. 

 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane 

kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) Za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5, ust.1. 

2) Za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

3) Za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego w karcie gwarancyjnej (załącznik do umowy) i § 

13 ust.4 umowy. 

4) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 

gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony 

od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający 

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 5 ust. 

3 i ust. 5 oraz art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla których znajdą 

zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.      

 

§ 11. 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości  5 % wartości 

zamówienia wskazanego w § 5 pkt.1 umowy, co stanowi z zaokrągleniem w górę do 100 zł 

kwotę ........................... zł.  

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

   -  Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie ................ . 
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   - Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy wykonawca wnosi w całości do dnia       

zawarcia umowy. 

2. Wniesione przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest  

na : 

  a/ 30 % tj. kwota ............... zł wniesionego zabezpieczenia przeznaczona jest na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

   b/ 70 % tj. kwota ............. zł wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie 

należytego wykonania zamówienia. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa  pkt.1 zostanie zwolnione 

zgodnie z art.151ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie i na zasadach określonych 

w ustawie,  t.j. 

- część wniesionego zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie 

zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, 

- część wniesionego zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie zamówienia  zostanie 

zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§ 12. 

 

Wykonawca udziela na dostawę zrealizowaną wg niniejszej umowy .... letniej rękojmi i 

gwarancji na okres: …………………..
 
licząc od daty odbioru końcowego. Szczegóły gwarancji 

określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 13. 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 

umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego 

dostaw. 

3. O wykryciu wad zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie wykonawcę w terminie 

7 dni od daty jej ujawnienia.  

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed 

dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca 

przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu ………. godzin (określonych w karcie 

gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad. 

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela 

zamawiającego.  

 

§ 14. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być zmienione w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku: 
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1. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność 

wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

 

§ 15. 

 

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy 

prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 16. 

 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez 

wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez zamawiającego uznania roszczenia wykonawcy, względnie nie 

udzielenie odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w rękojmi i niezakończonych rozliczeń 

z niej wynikających jest zobowiązany do informowania zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego bądź 

upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy, a w przypadku osób fizycznych 

zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z 

zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany 

przez wykonawcę. 

6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy z uwagi na siedzibę zamawiającego. 

 

§ 17. 

 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

§ 18. 

Wykaz załączników do umowy : 

1. Oferta przetargowa   -  zał. nr 1, 

2. Specyfikacja techniczna dostaw   - zał. nr 2, 

3. Karta gwarancyjna – zał. nr 3, 
 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do 

przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających wynikających ze złożonej oferty. 


