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Załącznik nr 7 do SIWZ 

WZÓR 
 

UMOWA Nr .................... 
zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
 
.................................................................................. 
 
.................................................................................. 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
................................ 
................................ 
 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
 
REGON: ....................... 
 
NIP: .............................. 
 
KRS: ............................. 
 

§1. 
1. Przedmiot umowy dotyczy: dostawy prasy osadu do istniejącej oczyszczalni ścieków wraz  
z montażem, dostosowaniem pomieszczeń oraz przeszkoleniem pracowników, dotyczącym obsługi  
w ramach zadania „Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową 
 i sieciami doprowadzającymi”. 
2. Szczegółowy opis przedmiot umowy zawiera specyfikacja techniczna, stanowiąca załącznik A do 
SIWZ. 
3. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje następujące etapy: 
1) dostawa sprzętu i dostosowanie pomieszczenia; 
2) montaż, instalacja oraz konfiguracja sprzętu; 
3) szkolenie pracowników Zamawiającego, 
4) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 
 

§2. 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy 
do 21 grudnia 2015r. 
2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznają wykonanie wszystkich elementów, 
odebranych protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego.  
. 

§3. 
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia Wykonawcy: ……………………………………………. 
z ramienia Zamawiającego: Tomasz Herbasz tel. (58) 6825 069 fax. (58) 6825 225. 
 

§4. 
1.Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  
Netto: ……………… 
VAT: ……………….. 
Brutto: ……………………. 
słownie: ……………………………… 
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2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia 
podpisany przez przedstawicieli stron oraz oryginał oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od 
Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace.  
3. Płatność dokonana zostanie, w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury, na konto 
Wykonawcy podane na fakturze. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 
7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.  

 
§5. 

1. Wykonawca zapewnia, że usługi gwarancyjne świadczone będą wyłącznie przez producenta 
lub autoryzowanego przedstawiciela producenta (Gwarant). Na potwierdzenie tego wraz z dostawą 
sprzętu Wykonawca przekaże odpowiednie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego 
przedstawiciela producenta. 
2. Dokument gwarancyjny zostanie przekazany Zamawiającemu z chwilą dostawy sprzętu. 
Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
3. W przypadku niewykonania przez Gwaranta warunków gwarancji zgodnie z jej treścią, Zamawiający 
ma prawo dochodzić ich realizacji także od Wykonawcy. 
4. W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowego dokumentu gwarancyjnego 
Zamawiający może według swojego uznania odmówić odbioru sprzętu lub odebrać go pod warunkiem 
i wyznaczyć Wykonawcy termin na dostarczenia prawidłowego dokumentu gwarancji.  
Po bezskutecznym upływie tego terminu uznaje się, że sprzęt nie został prawidłowo dostarczony 
z winy Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują wszystkie uprawnienia wynikające  
z umowy odnoszące się do nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
Zamawiający może także skorzystać z uprawnienia do nabycia odpowiedniej gwarancji 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt nabycia gwarancji zostanie potrącony z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W tym celu Zamawiający ponownie 
wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy i wyznaczy mu odpowiedni termin po upływie, 
którego Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z ww. uprawnienia. 
5. Warunki gwarancji: 
a) w ramach udzielonej gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usuwania wad fizycznych sprzętu, 
a także do usuwania wszelkich awarii będących skutkiem tych wad fizycznych, które ujawnią się 
w okresie gwarancji, z miejscem wykonania naprawy u Zamawiającego chyba, że zostanie 
uzgodnione to w innej formie z Zamawiającym. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności 
niezgodność wykonania poszczególnych przedmiotu umowy z dokumentacją techniczną, przepisami 
prawa lub zasadami wiedzy technicznej. Za wadliwy sprzęt uważa się, w razie wątpliwości, także 
sprzęt nieodpowiadający fabrycznym parametrom określonym w ofercie Wykonawcy; 
b) w przypadku wystąpienia dwóch kluczowych awarii jednego sprzętu (tj. w sytuacji gdy dwukrotnie 
awaria powoduje, że dostarczony sprzęt nie funkcjonuje w sposób prawidłowy) Wykonawca wymieni 
go na nowy - w terminie do 3 tygodni; 
c) Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisowej – maksymalnie 24 godziny 
od pisemnego zgłoszenia (fax, e-mail); 
d) w okresie gwarancyjnym koszty związane z naprawami, przeglądami serwisowymi, wymianą części 
w tym ewentualną wysyłką ponosić będzie Wykonawca; 
e) okres trwania gwarancji - ……………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego;  
f) termin gwarancji co do przedmiotu umowy biegnie na nowo w przypadku dokonania przez 
Wykonawcę istotnej jego naprawy lub wymiany; w przypadku napraw nieistotnych termin gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas naprawy, w każdym razie, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres, 
podczas, którego Zamawiający nie korzystał z konkretnego przedmiotu umowy wskutek wady lub 
awarii objętej gwarancją; 
g Gwarant zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych na podstawie każdorazowego 
zgłoszenia Zamawiającego. Wszelkie zgłoszenia nieprawidłowego działania sprzętu będą zgłaszane 
za pośrednictwem Wykonawcy do autoryzowanego serwisu producenta, za pomocą faksu 
…………………………………. lub poczty e-mail…………………………... W przypadku braku 
możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem Wykonawcy, Zamawiający zastrzega możliwość 
zgłoszenia nieprawidłowego działania sprzętu bezpośrednio Gwarantowi; 
h) w przypadku, gdy naprawa sprzętu przekroczy 14 dni Gwarant lub Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia sprzętu zastępczego na okres trwania naprawy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt 
naprawiany; 
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i) naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego. 
W przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, Gwarant może czynności gwarancyjne 
wykonywać w miejscu przez siebie wskazanym. Gwarant w całości odpowiada za transport sprzętu  
z i do siedziby Zamawiającego; 
j) wszelkie naprawy serwisowe w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane w karcie gwarancyjnej 
sprzętu; 
k) Gwarant lub Wykonawca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia napraw gwarancyjnych 
w zakresie w jakim Zamawiający samowolnie dokonał naprawy sprzętu. Gwarancją nie są objęte 
szkody powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu lub aktów wandalizmu. 
6. W przypadku niedotrzymania warunków gwarancyjnych określonych w niniejszym paragrafie przez 
Gwaranta lub Wykonawcę, Zamawiający po wyznaczeniu dodatkowego terminu, może powierzyć 
usługi naprawy innemu wybranemu przez siebie Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu 
gwarancji. 
 

§6. 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompletnie wykonany przedmiot 
umowy. 
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad.   
5. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty, pozwalające na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, protokoły odbiorów międzybranżowych, niezbędne świadectwa kontroli - wymagane 
przepisami prawa), nie później niż  3 dni przed wyznaczoną datą odbioru. W szczególności 
Zamawiający wymaga dostarczenia pełnej dokumentacji urządzeń (oryginały w języku polskim): 
1) dokumentacja projektowa prasy i wszystkich urządzeń składowych od producenta wraz z 
katalogiem części zamiennych 
2) DTR prasy i wszystkich urządzeń składowych oraz urządzeń wymienionych w  specyfikacji 
3) protokoły pomiarowe dla prasy i urządzeń składowych 
4) deklaracje zgodności 
5) instrukcje obsługi prasy i wszystkich urządzeń składowych 
6) karty gwarancyjne 
7) protokoły przeciwporażeniowe wykonane po montażu. 
6. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji (w 
okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 
po upływie okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych). 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 
 

§7. 
1.   Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w §1, wykonany zostanie dobrze 
jakościowo, zgodnie z specyfikacją techniczną, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa 
oraz warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających 
użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2.   Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy wygasają po upływie 60 miesięcy, od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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3.   W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się 
do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej lub technicznej obiektu. 
 

§8. 
1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 
umownego terminu wykonania dostawy. 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady 
w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie 
wad. 
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego ustalonego w §4 . 
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego ustalonego w §4 . 
2. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
do wysokości poniesionej szkody. 

 
§9. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie 
określonym w ust. 3-4 na warunkach określonych w ust. 5. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany personelu Wykonawcy przy realizacji zamówienia  
w przypadku wystapienia okolicznosci niemożliwych do przewidzenia, np. śmierci, choroby, rezygnacji, 
innych zdarzen losowych lub też nie wywiazywania sie specjalisty z obowiazków wynikajacych  
z umowy. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczacych 
stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
5. Warunki dokonywania zmian: 
1) zmiana może byc inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona 
wnioskująca zobowiazana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: 
prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp., 
a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania Wykonawców, 
b) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany  
w SIWZ oraz umowie. 

 
§10. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem dostaw ponad 15 dni, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 
2) Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową. 
3) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich 
usunięcie, 
4) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, 
5) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 
6) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
7) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
2. 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. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną 
część dostaw. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 
realizacji dostaw w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu 
dostaw. 
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace. 
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Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona protokolarnie przez przedstawicieli umawiających się 
stron. 
5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące 
się na terenie dostaw materiały i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie przez 
Wykonawcę. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
wykonanych dostaw wg stanu na dzień odstąpienia. 
7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi wycenę obejmującą wartość 
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 
stanowiącą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
8. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie. 
9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie do 60 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia. 
10. Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub tylko do części jeszcze nie 
wykonanej przez Wykonawcę. 
 

§11. 
1. Zleceniu podwykonawcom podlegają prace w zakresie wyszczególnionym w ofercie. 
2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez podwykonawców  
w terminie 7 dni od ich otrzymania, 
2) kontrolowania płatności dla podwykonawców, 
3) wstrzymania płatności należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec 
podwykonawcy. 
4. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po 
dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od 
Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace. 
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 
6. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu do akceptacji umowę zawartą z nimi. W przypadku nie przedłożenia umowy lub 
odmowy jej akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na zapisy naruszające jego interes prawny, 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 

 
§12. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu do pełnych 
złotych) w wysokości 10% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust.1 tj.: ……………. zł (słownie: 
……………………… zł …../100). 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie........................................ 
……………………………………………. i służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 
3. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% tj.: ………………. zł w terminie 30 dni od 
daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. 
5. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokości: ………………. zł, na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady . 
6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady.  
 

§13. 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  
w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 


