
Załącznik nr 2 do SIWZ wzór/projekt umowy  

Zawarta w  dniu..................  w  Iławie  pomiędzy  Iławskimi Wodociągami Spółka z o.o.  z siedzibą  ul.  
Wodna 2, 14-202 Iława (NIP 7440003911) zwanymi dalej „Zamawiającym”, reprezentowanymi przez:  

Prezesa Zarządu – Andrzeja Kolasińskiego 

a  

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

.............................................................. nr KRS ................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Dostawcą” reprezentowanym przez: 

1. 

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

2. 

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

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Zgodnie  z  wynikiem  przetargu  nieograniczonego  z  dnia ................ postępowanie znak: 

2/zs/2015, Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę samochodu 

specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody zwaną dalej 

„przedmiotem  umowy”  lub „dostawą”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalnego do  

ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody, o parametrach określonych w § IV 

SIWZ wraz z kompletem dokumentów wymaganych w SIWZ tj. instrukcją obsługi w języku 

polskim, katalogiem części zamiennych, dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania 

pojazdu jako pojazd specjalny. Przedmiot umowy obejmuje również przeszkolenie 

pracowników zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego  pojazdu. 

3. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami przetargu 

określonymi  w  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikiem nr 1 do niniejszej 

umowy – opis przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą. Dokumenty te stanowią integralną 

część umowy. 

§ 2. 

1. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot umowy został wykonany i przekazany 
zamawiającemu w terminie: nie później niż 21.12.2015r. 

§ 3.Obowiązki wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Przygotowania dokumentów w niezbędnych do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny; 

2) Dostarczenia kompletu dokumentów (katalogu części zamiennych, instrukcji w języku polskim) 

i kluczyków; 

3) Współdziałania na każdym etapie z zamawiającym i uwzględnianie jego uwag i spostrzeżeń; 

4) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  



5) Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

6) Usunięcia  ewentualnie powstałych  usterek  i  wad  wykonawczych  w  terminie  14  dni  od  

dnia  ich  zgłoszenia   przez zamawiającego 

§ 4. Odbiory 

1. Wykonawca poinformuje zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu zamówienia 

telefonicznie na numer 89 648 23 25.  

2. Wykonawca zobowiązuje się sprawdzić w obecności zamawiającego prawidłowość działania 

pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu zostanie podpisany po pozytywnej próbie 

jego działania.  

3. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym 

przedmiotu umowy, może zgłosić wykonawcy opinię zawierającą ewentualne uwagi, z 

wyznaczeniem jednorazowego terminu usunięcia stwierdzonych wad lub braków. W 

przypadku stwierdzenia istotnych braków, zamawiający może się wstrzymać z wypłatą 

wynagrodzenia, do czasu usunięcia stwierdzonych wad lub braków. W razie niewniesienia 

uwag co o wykonanego przedmiotu zamówienia, zamawiający sporządzi protokół odbioru.  

4. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego oraz 

po przekazaniu zamawiającemu kompletnej dokumentacji i kart gwarancyjnych. 

5. Protokół o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury za przedmiot 

umowy. 

6. Miejscem przekazania i odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba zamawiającego.  

§ 5. Wynagrodzenie 

1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy została ustalona zgodnie z ofertą 

przedstawioną przez  wykonawcę  w  przetargu  nieograniczonym  w  dniu  ......... ……. wynosi  

.....................................zł brutto,  słownie 

brutto........................................................................................,  w  tym  ..........%  VAT:  

...................................  zł,  słownie VAT....................................................................................... 

2. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania 

Zamawiającemu faktury  VAT  wraz  z  podpisanym  protokołem  zdawczo-odbiorczym  

potwierdzonym  przez  osobę  odpowiedzialną  za  realizację zamówienia ze strony 

Zamawiającego na konto: ………………………………………………………………………. 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia  

rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

§ 6. 

1. W trakcie realizacji umowy interesy zamawiającego reprezentują:  

1) Piotr Detyna – specjalista ds. technicznych i informatyki, tel. 89 648 23 25, 

piotrd@ilawskiewodociagi.pl;  

2) Andrzej Masica – kierownik działu sieci kanalizacji sanitarnej, tel. 89 648 23 25, 

andrzej.masica@ilawskiewodociagi.pl.  

2. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 7. Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu ............ miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na 

samochód specjalny. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru pojazdu bez uwag. 

3. Z tytułu udzielonej rękojmi wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady 

przedmiotu odbioru, określonego w § 1  Umowy,  zmniejszające  jego  wartość  lub  
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użyteczność  ze  względu  na  cel  w  Umowie  określony  lub  wynikający  z  jego 

przeznaczeni. 

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady pojazdu ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi 

w terminie 7 dni od daty zawiadomienia wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień z 

tytułu rękojmi. 

5. Wykonawca odpowiada za wadę pojazdu również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile 

Zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo: 

1) Żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym jego upływie odstąpi od Umowy – jeżeli wady są 

istotne, lub obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku – jeżeli wady nie są istotne; 

2) Odstąpić od Umowy, gdy wady nie dadzą się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub wykonawca nie usunął wad 

w terminie wyznaczonym przez zamawiającego – jeżeli wady są istotne; 

3) Żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, gdy wady nie dadzą się 

usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w 

odpowiednim czasie lub wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego – jeżeli wady nie są istotne. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów usunięcia 

wad.  

§ 8. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia................................................ 
2. Wykonawca  powierzy  Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia 

…………………………………………………. Zlecenie wykonania części dostawy 
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie 
tej części dostawy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

4. Wykonawca może:  
1) powierzyć  realizację  części  zamówienia  podwykonawcom,  mimo  nie  wskazania  w  

ofercie  takiej  części  do  powierzenia podwykonawcom; 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;  
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;  
4) zrezygnować z podwykonawstwa  

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:  

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni; 

2) w  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  wymagalnego  

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli: 

a) zaakceptowane przez zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi zamawiający  zapłaci  bezpośrednio  

podwykonawcy  kwotę  należnego  wynagrodzenia  bez odsetek  należnych  

wykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o 

podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  



1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty 

przez zamawiającego wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres dostaw 

wykonanych przez podwykonawcę;  

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy.  

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy musi być poprzedzone 

akceptacją projektu tej umowy przez zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji 

usługi przez podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo 

przez zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

10. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, 

że zaakceptował ten projekt umowy.  

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub po 

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 

7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji dostawy przez podwykonawcę. 

12. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę 

umowę. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w 

terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo.  

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

podwykonawcy do jego reprezentowania. 

15. Do  zmian  postanowień  umów  o  podwykonawstwo  stosuje  się  zasady  mające  

zastosowanie  przy  zawieraniu  Umowy  o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie 

rozliczeniowym. Oświadczenia,  należycie  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  

reprezentowania  składającego  je podwykonawcy  lub  dowody  powinny  potwierdzać  brak  

zaległości  wykonawcy  w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą zamawiający 

zaakceptował, wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego. 

18. Zamawiający  jest  zobowiązany  wezwać  wykonawcę  do  zgłoszenia  uwag  dotyczących  

zasadności  zapłaty  wynagrodzenia podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  w  

terminie  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy  żądania podwykonawcy. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których  mowa  w ust.  18, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, zamawiający  składa  do  depozytu  

sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy   lub   dalszego  

podwykonawcy. 

20. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  podwykonawcy  należne  wynagrodzenie,  jeżeli  

podwykonawca  udokumentuje  jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie i odbiór dostawy, a wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.18  i  19 uwag 

w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 



zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiającego w złotych polskich 

(PLN). 

22. Kwotę  zapłaconą  podwykonawcy  lub  skierowaną do  depozytu  sądowego  zamawiający  

potrąca  z  wynagrodzenia  należnego wykonawcy. 

23. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi  dysponuje  podwykonawca,  nie  spełniają  

warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy dostaw. 

24. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców. 

25. Jeżeli  zobowiązania  podwykonawcy  wobec  wykonawcy  związane  z  wykonanymi  

robotami  lub  dostarczonymi  materiałami, obejmuje  okres  dłuższy  niż  okres  gwarancyjny  

ustalony  w  Umowie,  wykonawca  po  upływie  okresu  gwarancyjnego  jest zobowiązany na 

żądanie zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych 

zobowiązań. 

26. Zawierający  umowę  z  podwykonawcą  wykonawca  oraz  zamawiający  ponoszą  solidarną  

odpowiedzialność  za  zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

27. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 

 

§ 9. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:  

1) Za niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy (zgodnie § 2 ust.1  umowy),  

za każdy dzień zwłoki w wysokości równej 0,5% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za  każdy  dzień  zwłoki  w usunięciu  wad  stwierdzonych  w okresie gwarancji i rękojmi  

w wysokości  0,5%  wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy; 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z powodów innych niż 

niewywiązanie się zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy; 

4) w przypadku  odstąpienia   od umowy  przez  zamawiającego  wskutek  okoliczności,  za 

które  odpowiada  wykonawca, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2. Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez 

wykonawcę  z  przyczyn,  za  które odpowiedzialność ponosi zamawiający w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu netto określonemu w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

5. Zamawiający  za  każdy  dzień  zwłoki  w  zapłacie  należności  za  prace  będące  

przedmiotem  umowy  określne  w  §  1  zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 



8. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w 

wyznaczonym terminie. 

9. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

10. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je 

potrącić z  każdych  sum należnych  wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy. 

§ 10. Zmiana umowy  

1. Zmiana   postanowień   niniejszej   umowy   może   nastąpić   za   zgodą   obydwu   stron   

wyrażoną   na   piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w 

szczególności: 

1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy; 

2) Wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego; 

3) odmowy  wydania  przez  organy  administracji  lub  inne  podmioty  wymaganych  decyzji,  

zezwoleń,  uzgodnień  z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę; 

4) działania  siły  wyższej  (np. klęski  żywiołowe,  strajki  generalne  lub  lokalne),  mającej  

bezpośredni  wpływ  na terminowość wykonywania przedmiotu umowy;  

5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

6) na  skutek  działań  osób  trzecich  lub  organów  władzy  publicznej,  które  spowodują  

przerwanie  lub  czasowe  zawieszenie realizacji zamówienia; 

7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku  do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła 

następujących zdarzeń: 

1) Wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w zakresie  

mającym  wpływ  na realizację  przedmiotu umowy; 

2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 

nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) W  przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu 

do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust.1; 

4) Zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.  

5) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

6) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż  wskazany  na  etapie  postępowania o  

zamówienie  publiczne  dotychczasowy podwykonawca zgodnie z warunkami określonymi 

w § 8 niniejszej umowy. 

4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1)-7) strony ustalą nowe 

terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 

okresowi przerwy lub postoju. 

5. Niezależnie od powyższych zmian określonych w §10 ust.1 - 3 niniejszej umowy zmiana 

umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest  ona  korzystna  dla  zamawiającego,  pod  



warunkiem,  że  zmiana  ta  nie  prowadzi  do  zmiany  wysokości  wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust.1. 

§ 11. Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli wykonawca:  

1) wykonuje dostawę niezgodnie   z umową,  powodując  jej  wadliwość,  i  nie  dokona  jej  

naprawy,  pomimo  pisemnego powiadomienia zamawiającego określającego jej rodzaj i 

wyznaczającego odpowiedni termin do jej usunięcia; 

2) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją dostawy, że wątpliwym będzie dochowanie 

terminu zakończenia realizacji dostawy; 

3) podzleca całość dostaw lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej 

wierzytelności bez zgody zamawiającego; 

4) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 5 ust.1 umowy; 

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 

powyższych okolicznościach; w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku wykonawcy; 

7) Nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo  wezwania  przez zamawiającego  złożonego  na  piśmie w  

okresie 10 dni  od  dodatkowego  wezwania,  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

wykonawcy; 

2. Wykonawca  udziela  rękojmi  i  gwarancji jakości  w  zakresie  określonym  w  Umowie  na  

część  zobowiązania  wykonaną  przed odstąpieniem od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu przez Wykonawcę.  

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanej dostawy w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z 

wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń zamawiającego lub 

kar umownych; 

2) na skutek polecenia Zamawiającego(bez szczególnego powodu)przerwa lub opóźnienie w 

wykonywaniu dostawy trwa dłużej niż 60 dni; 

3) Wykonawca może odstąpić od umowy  w  terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 

wyznaczonego w wezwaniu zamawiającemu do spełnienia zobowiązania. 

5. Odstąpienie Wykonawcy od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 

lub pismem złożonym w  siedzibie zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczeni o odstąpieniu przez zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę i zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół usług w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z miejsca wykonywania 

usługi wyposażenie i urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 



7. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

8. Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność zobowiązany jest do dokonania odbioru dostaw przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 

9 ust.1 pkt.5) niniejszej umowy. 

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiającego 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  na  zasadach  określonych  w  przepisach  

ustawy  Pzp  na  kwotę  równą 10 % Ceny    ofertowej    brutto tj............................................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 

zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania  Umowy  oraz  w  okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy  oraz  na  możliwość  i  zakres  wykonywania  

przez  zamawiającego  praw  wynikających  z zabezpieczenia. 

6. Kwota  w  wysokości  ...  (słownie:  ...)  PLN  stanowiąca  70%  Zabezpieczenia  należytego  

wykonania  umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ... (słownie: ...) 

PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu  

8. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany form Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka  form,  o  których  mowa  w  przepisach  Pzp,  

pod  warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi 

wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji 

zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w 

całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.  

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna zamawiającemu od wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.  



13. Jeżeli wykonawca w terminie określonym w ust.12. nie przedłoży zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.  

14. Zamawiający zwróci wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia 

albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.  

15. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  zostało  w  formie:  

......................................  ·w  dniu ................................................................. 

§ 13.Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową mają zastosowanie przepisy prawa  

zamówień publicznych, kodeks cywilny, oraz inne akty   wykonawcze  wydane na podstawie 

nn. przepisów.  

2. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy sąd. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez 

strony.  

4. Niniejszą  umowę  sporządzono  w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z tego 2 egz.  

dla  zamawiającego  i 2  egz.  dla wykonawcy.  

 

 

WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 


