
 
Załącznik nr 6 

 
UMOWA NR …………  

(Projekt) 
 

zawarta w dniu ………….. w Sierakowicach, pomiędzy: 
 
Przedsi ębiorstwem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółk ą z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ulicy Kartuskiej 12, 83-
340 Sierakowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285473, kapitał zakładowy 
33.175.500,- zł w całości opłacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej Zamawiaj ącym , 
reprezentowanym przez:                     

Prezesa Zarządu – Tomasza Zdanowicza, 
Członka Zarządu – Karolinę Krefta 
 
a 
 
imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym nr…............, 
seria………..wydanym przez……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………..na podstawie 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........………..pod numerem ………..; numer 
NIP….…………; REGON……………, PESEL………………………… 
lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy…………………., reprezentowanym przez:. 
/zgodnie z KRS/ 

1…………………………………………………. 

2………………………………………………….  

 
 - [ zwanym dalej Wykonawcą], 
 
[łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Strony]  
 
na podstawie rozstrzygniętego w dniu ...................2014r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U.2013.907 z późniejszymi zmianami) i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, została zawarta umowa 
następującej treści: 
 

I. PRZEDMIOT UMOWY 
§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa dla Zamawiającego 3 (trzech) sztuk nowych agregatów prądotwórczych 
zabudowanych na podwoziu jezdnym umożliwiającym przewożenie. Agregaty przeznaczone do zasilania urządzeń 
elektronicznych, z ręcznym sterowaniem, układem podgrzewania agregatu i regulatorem napięcia. Dostawa ma 
uwzględniać pierwsze uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie obsługi Zamawiającego. Agregaty fabrycznie nowe i 
wolne od obciążeń prawami osób trzecich [zwane dalej „Agregatami”], zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz ofercie Wykonawcy, 
stanowiących kolejno załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Zobowiązania umowne obejmują w szczególności: dostawę agregatów opisanych w ust.1 do miejsca wskazanego w 
§2 ust. 1, dostarczenie Zamawiającemu dokumentów opisanych w §3 ust. 6, przeprowadzenie pierwszego 
uruchomienia, przeprowadzenie szkolenia wyznaczonej obsługi Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji 
Agregatów, wykonywanie pozostałych zobowiązań z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca zapewnia, że Agregaty są wolne od jakichkolwiek wad prawnych np. ciężarów, roszczeń osób trzecich, 
spełnia ona  wymagania wskazane w ust. 1. 

 
II. WARUNKI DOSTAWY I ODBIÓR  

§2 
1. Miejscem dostawy i odbioru Agregatów jak również wykonywania pozostałych zobowiązań umownych jest 

Oczyszczalnia Ścieków w Sierakowicach, ul. Lęborska (gm. Sierakowice, woj. pomorskie), [miejsce spełnienia 
świadczenia]. 

2. Z uwzględnieniem postanowień działu pt. Podmioty trzecie, realizacja umowy tak w zakresie dostawy, jak i 
pozostałych zobowiązań umownych nastąpi zasobami technicznymi i ludzkimi tzn.: ludźmi, sprzętem, materiałami, 
urządzeniami, narzędziami, którymi będzie dysponował Wykonawca.  

3. Będą przeprowadzane następujące odbiory: 



POIŚ/ZP/7/2014 

a) jeden odbiór, po wykonaniu dostawy Agregatów oraz pierwszego uruchomienia oraz szkolenia obsługi 
Zamawiającego, 

b) odbiór po wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji.  
4. Odbiory odbędą się w miejscu opisanym w ust. 1. 
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru wymienionego w ust.3 lit.  a) w dacie 

zapewniającej zachowanie terminu określonego w § 5 ust.1. 
6. Odbiór wymieniony w ust. 3 lit. a) nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym (poniedziałek – 

piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),  w godz. 7:00–15:00, przy czym wyznaczony termin 
rozpoczęcia odbioru nie będzie późniejszy niż 2 dni robocze (poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) od takiego zgłoszenia. 

7.  Odbiór wymieniony w ust. 3 lit. a)  nastąpi pod warunkiem: 
a) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §3 ust. 6, 
b) pomyślnego przeprowadzenia pierwszego uruchomienia oraz przeszkoleniu obsługi Zamawiającego. 

8. Protokół z przeprowadzanych odbiorów sporządza Zamawiający. Protokół odbioru będzie zawierać przynajmniej 
następujące informacje: 
a) data wystawienia dokumentu, 
b) miejsce odbioru, 
c) data i godzina przeprowadzenia czynności odbiorowych, 
d) niestwierdzenie/stwierdzenie braków i/lub  wad  wykonanego przedmiotu umowy,  
e) podpisy osoby przekazującej i przyjmującej oraz – w przypadku odbioru wymienionego w ust. 3 lit. a) – 

Przedstawiciela Zamawiającego opisanego w §8 ust.2. 
9. Protokół odbioru stanowi skwitowanie Wykonawcy z wykonania zobowiązań umownych stanowiących przedmiot 

danego odbioru, jeżeli został podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego bez uwag, przy czym stwierdzenie w 
treści protokołu braków/zawarcie w nim uwag  jest protokołem z uwagami ze skutkami wskazanymi w  ust. 10 lub 12.  

10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, dające się usunąć, Zamawiający może odmówić odbioru, 
wyznaczając termin na ich usunięcie. Za odmowę odbioru należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru ze 
stwierdzonymi wadami i/lub zawierający uwagi. Wykonanie przedmiotu umowy  w sposób wolny od wad musi 
nastąpić  nieprzekraczalnie w terminie 72 godzin od sporządzenia takiego protokołu. 

11. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia a 
Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu umowy. Do ponownego odbioru 
zastosowanie znajdują reguły opisane w ust. 4- 10 oraz ust. 12. 

12. Jeżeli stwierdzone  wady nie nadają się do usunięcia lub nie jest możliwa wymiana rzeczy na wolną od wad to: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają lub nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
b) jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić wypłaty wynagrodzenia w całości. 
 

III. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
§3 

Wykonawca  zobowiązuje się do: 
1. Wykonania przedmiotu umowy za cenę określoną w ofercie, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
2. Dokonania odbiorów w sposób opisany w §2.  
3. Przeprowadzenia szkolenia w języku polskim wyznaczonej obsługi Zamawiającego. 
4. Udziału w przeprowadzeniu pierwszego uruchomienia Agregatów. 
5. Usuwania w okresie gwarancji objętych nią wad. 
6. Dostarczenia Zamawiającemu w dacie odbioru Agregatów : 

1) wszelkich wymaganych prawem dokumentów i certyfikatów (sporządzonych w języku polskim), w szczególności:  
a) Europejski certyfikat CE; 
b) Homologacje drogowe (dopuszczenie do ruchu) na przewoźny agregat prądotwórczy spalinowy obudowany 

na przyczepie dwuosiowej samojezdnej z  hamulcem najazdowym; 
c)  Homologacje (osobno) na przyczepę w celu dokonania rejestracji pojazdu (niezbędne dokumenty i 

homologacje do rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.; 
d) Instrukcji obsługi Agregatów w języku polskim (3 egz.); 
e) Dokumentacji techniczno-ruchowej w minimum trzech egzemplarzach, sporządzonej w języku polskim, 

zawierającej m.in. listę części zamiennych i szybko zużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych z 
podaniem ich typów i producentów, książkę eksploatacji, harmonogram serwisowania, wykaz czynności 
eksploatacyjnych i konserwacyjnych, 

 
 

IV. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 
§4 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przeprowadzenia czynności odbiorowych w sposób zgodny z regułami opisanymi w §2, 
2) terminowego i zgodnego z umową uregulowania  wymagalnych należności Wykonawcy. 

 
 

V. TERMINY 
§5 

1. Strony ustaliły, że dostawa Agregatów wraz z pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem obsługi Zamawiającego 
nastąpi w miejscu określonym w §2 ust. 1 niniejszej umowy, nie później niż w ciągu 2 miesi ęcy  licząc od dnia 
podpisania umowy, którym jest data podana na jej wstępie. 
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2. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §3 ust. 6 nastąpi w terminie nie późniejszym niż w 
dniu dokonania odbioru Agregatów. 

3. Okres gwarancji wskazano w §11. 
 

VI. WYNAGRODZENIE 
§6 

1. Zgodnie z ofertą – załącznikiem numer 2 do umowy - złożoną przez Wykonawcę w dniu …… 2014r. łączne 
wynagrodzenie netto za wykonanie niniejszej umowy w całości, wynosi ........................... złotych (słownie: 
………………….zł).  

2. Do wartości opisanych w ust. 1 będzie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa dacie wystawienia faktury. 

3. Wynagrodzenia opisane w ust.1 (wartość netto) należne za wykonanie niniejszej umowy, obejmują wszystkie koszty 
związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w szczególności uwzględnia następujące koszty: 
1) dostarczenia, załadunku, transportu, opakowania, ubezpieczenia w transporcie, i rozładunku Agregatów ,  
2) przeprowadzenia pierwszego uruchomienia, 
3) przeszkolenia w języku polskim wyznaczonej obsługi Zamawiającego, 
4) formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie, 
5) podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem, 
6) dostarczenia dokumentów, wymaganych niniejszą umową, 
7) wykonywanie zobowiązań z tytułu gwarancji, 

4.  Z zastrzeżeniem postanowienia §15 ust.3 lit. d), wynagrodzenie nie ulegnie zmianie. 
 

VII. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
§7 

1. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować w następujący sposób: 
a) Po  dokonaniu  w sposób wskazany  w §2 ust. 9  odbioru wymienionego w §2 ust.3 lit. a)  – wynagrodzenie w 

wysokości wskazanej w §7 ust.1. 
2. Płatności wskazane powyżej dokonywane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury 

wystawionej prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić numer niniejszej umowy oraz protokół odbioru  w związku, z którym jest ona wystawiana. 

3. Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury opisanych w ust. 2 jedynie po dokonaniu w sposób opisany w 
§2 ust. 9 odbioru dostawy i pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w §3 ust. 6.  

4. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane następujące 
numery identyfikacji podatkowej: 
1) Zamawiającemu: ……………………………, 
2) Wykonawcy ……………………………… 

 
VIII. REPREZENTACJA STRON 

§8 
1. Ze strony Wykonawcy osobą reprezentująca ją podczas wykonywania umowy jest p. ……………….. 
2. Ze strony Zamawiającego osobą reprezentującą ją podczas wykonywania umowy, jest p. ………………. 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2; 

a) nie wymaga zmiany umowy, 
b) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia.   

4. Strony oświadczają, że wyżej wymienieni przedstawiciele posiadają wymagane pełnomocnictwa – każdy w swoim 
zakresie – do podejmowania wszelkich decyzji i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy, 
z wyłączeniem dokonywania czynności kształtujących  np.  zmian treści zawartej umowy, rozwiązania umowy, do 
których upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z ich dokumentami rejestrowymi. 

 
IX. POWIADOMIENIA  

§9 
1.  Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą, lub faksem na 

następujące adresy: 
 
          a) dla Zamawiającego: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12 
tel. / fax  58 684-73-41 
 

b) dla Wykonawcy: 
…………... 
…………… 
…………… 
…………… 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 
3. Strony postanawiają, że za doręczone uznaje się pismo: 
• przyjęte bezpośrednio - z dniem odbioru, 
• przesyłane pocztą i/lub posłańcem - z dniem doręczenia lub w przypadku  zwrócenia po jednokrotnej awizacji listu 

poleconego na powyższe adresy – z dniem upływu terminu odbioru pierwszego awiza, 
• doręczone faksem – z dniem potwierdzenia nadania faksu bez błędu,  
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4. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których mowa w ust. 1, a nie 
wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1, będą skuteczne. 

 
X. KARY UMOWNE 

§10 
1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §5 ust.1, wówczas 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto 
opisanego w §7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w  wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady z tytułu gwarancji w terminie wówczas Zamawiający uprawniony jest 
do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto opisanego w §7 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w  wykonaniu zobowiązania, w realizacji którego pozostawał w zwłoce.   

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad 
a kara umowna z tytułu nieterminowej dostawy będzie naliczona do momentu dostarczenia przedmiotu umowy 
wolnego od wad w ilości  i/lub jakości. 

4. Wykonawca za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci karę umowną w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto opisanego w §7 ust. 1.  

5. Za nie wykonanie zobowiązań opisanych w §12 ust.1 oraz ust. 3-5 -  w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek 
naruszenia zobowiązania.  

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty   doręczenia noty obciążeniowej. 
 

XI. GWARANCJA I R ĘKOJMIA 
§11  

1. Wykonawca podpisując umowę udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonych agregatów przez okres: 
……….. (nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 48 miesięcy) z limitem przebiegu ………….. (nie niższym niż 600 
mth i nie więcej niż 1200 mth)1, licząc od daty odbioru dokonanego w sposób opisany w §2 ust. 9 w zależności od 
tego, co nastąpi pierwsze. Warunki udzielonej gwarancji opisano poniżej w ust. 2-7. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca, w ramach wynagrodzenia opisanego w §7, będzie prowadził m.in. 
naprawy Agregatów, które wykonywane będą w następujący sposób:  
a) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia prac nie później niż w ciągu 24 godzin [poniedziałek – piątek z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy] od powiadomienia o  zaistnieniu wady/usterki/awarii;  
b) usunięcie wady/usterki/awarii nastąpi w jak najkrótszym terminie, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym w 

dniu podjęcia prac przez Wykonawcę zgodnie z lit. a) powyżej. 
3. W okresie gwarancji koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad, dojazdu bądź transportu do miejsca 

wskazanego w §2 ust. 1 ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, Wykonawca będzie na 

własny koszt odbierał przedmiot  umowy – jego część -  w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad z 
miejsca wskazanego w §2 ust.1 i do tego miejsca będzie je dostarczał na swój koszt po wykonaniu zobowiązań 
gwarancyjnych.  

5. Zgłoszenie z tytułu gwarancji i Serwisu doręczane będą faksem na numer Wykonawcy: ………………………. 
6. Jeżeli w wykonaniu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego  Agregatu, nowy, wolny od 

wad albo dokonał naprawy Agregatu objętego gwarancją, termin gwarancji na wymienione urządzenie lub 
wymienione albo naprawione elementy Agregatu na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 
naprawionego  Agregatu.  W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady Agregatu objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego dot. sprzedaży.   

 
XII. PODWYKONAWSTWO i PODMIOTY TRZECIE 

§12 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy jedynie w części i w zakresie wskazanej w ofercie stanowiącej 

załącznik nr 2 do umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ2, w tym 

podwykonawców wskazanych nazwą w Formularzu Ofertowym3,  w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym 
w tym załączniku jako część realizowana przez te podmioty. Podmioty te odpowiadają solidarnie z Wykonawcą za 
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy4. 

3. Każde proponowane zastąpienie podmiotów opisanych w ust. 1 dopuszczalne i możliwe będzie jedynie wtedy, kiedy 
wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia proponowanego, nowego  
podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu zastępowanego. Zmiana ta stanowić będzie zmianę istotnych 
postanowień umowy i dokonywana będzie na zasadach wskazanych w §16 umowy. 

4. W sytuacji naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2 Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 
usunięcia osoby/osób, która należy do personelu podmiotów nie spełniających warunków opisanych w ust.1/ust.2, a 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia takich podmiotów i wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących  i  
natychmiast - gwarantując ciągłość i terminowość wykonywania umowy - nie później niż w 7 dni od żądania 

                                                 
1 Termin i limit przebiegu zostanie ustalony zgodnie z ofertą Wykonawcy 
2 W rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „inny podmiot” 
3 W rozumieniu art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „inny podmiot” 
4 Ustępy od 2 do 5 zostaną zastosowane w umowie w sytuacji skorzystania przez Wykonawcę z możliwości opisanej w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień 
publicznych. 
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Zamawiający, Wykonawca zastąpi ten podmiot/podmioty innym, który spełnia warunki opisane w załączniku nr 4 do 
SIWZ, zgodnie z procedura opisaną w ust. 2 powyżej.  

5. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1, ust.2 lub ust.3,ust.4 upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 
przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub - według jego wyboru i uznania - do naliczenia kar umownych. 

 
XIII. ODSTĄPIENIE 

§13 
1.   Zamawiający może odstąpić od umowy w  całości lub części  w przypadkach przewidzianych przez ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeks cywilny - dla umowy sprzedaży, umów wzajemnych.  
2.    Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w  całości lub wybranej części,  ze skutkiem ex tunc lub ex nunc, 

jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy. [odstąpienia 
umowne] 

3.     Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 
a) Wykonawca wstrzymuje wykonanie zobowiązań umownych na co najmniej 2 dni, 
b) Naruszono którekolwiek z  postanowień §12 umowy,, 
c) Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadłości, 

4.  Niezależnie od przypadków określonych w ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w 
art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 

5.   Umowne prawo odstąpienia w przypadkach opisanych w ust. 3 może być wykonane w terminie do 30 dni, od dnia w 
którym Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego przypadek opisany w ust. 3.  

6.  Odstąpienie wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej, w oświadczeniu o odstąpieniu wskazane 
zostanie czy oświadczenie jest skuteczne ex tunc czy ex nunc oraz czy odstępuje się od umowy w całości czy też 
części.   

 
XIV. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§14 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:  
              ………………….. na kwotę ………………zł 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1:  

a)  ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy, tj. wynagrodzenia  wskazanego w  § 7 
ust.1 wraz z podatkiem VAT, 

b) wniesione zostaje najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 
3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w 100% w ciągu 30 dni od odbiory 

przez Zamawiającego Agregatów bez uwag, zgodnie z §2 ust. 9 
 

XV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§15 

1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dot. umów wzajemnych, umowy sprzedaży oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r.  i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Są one możliwe 
w zakresie: 
a) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły 

wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności 
spowodowaną przez: 

- opóźnienia spowodowane przez organy administracji publicznej, 
- akty terroryzmu, 
- zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni 

pracownicy Wykonawcy, 
- amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem 

takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, 
materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez wykonawcę, oraz 

- katastrofy żywiołowe, m.in. takie, jak; trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady 
śniegu, żałoba narodowa. 

b) Zmiany w zakresie podmiotów opisanych w §12 ust. 3 z jednoczesnym zachowaniem warunku opisanego w §12 
ust. 4, w przypadku gdy zmiana taka wynikać będzie z konieczności zmiany sposobu realizacji dostawy przez 
Wykonawcę.  

c) Zmiany zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez 
podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem 
związanym z wykonaniem dostawy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań 
umownych lub gdy będzie to wynikać  z konieczności zmiany sposobu wykonania umowy przez Wykonawcę (w 
przypadku  nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na 
wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu 
zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla 
Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z  zachowaniem ciągłości dostawy pracy, terminów 
wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać  z 
konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). 
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d) zmiany ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany 
przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zmiana taka może być 
wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT; 

4. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: 
a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian,  może Wykonawca lub Zamawiający.  
b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki 

sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. 
c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź 

odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian 
przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej.  

d) W przypadku upływu terminu podanego w  ust. 4 lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi  tam opisanych, traktuje 
się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 

5. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

6. Integralną częścią umowy są: 
a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ………..., 
b)  Załącznik nr 2  - Oferta Wykonawcy z dnia ………...  

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze stron. 
 
  
                   ZAMAWIAJ ĄCY                                                              WYKONAWCA   

 
 
 


