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ZP.4.2013 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
Projekt Umowy 

zawarta w Wieruszowie w dniu …........................................ 2013 r. pomiędzy 

Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieruszowie Spółka Akcyjna  98-400 Wieruszów,  

ul. b-pa St. Bareły 13, NIP 619-000-80-761 reprezentowaną przez  

Andrzeja Kiedosa  – Prezesa Zarządu zwaną dalej w niniejszej umowie "Zamawiającym" 

a 

….............................................., NIP.................................. reprezentowanym przez 

….................................., 

zwanym dalej w niniejszej umowie „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedsięwzięcie pn. 

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego 

w Wieruszowie Spółka Akcyjna wg opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ – 

zwanym w dalszej części „Przedmiotem umowy”. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu strat materialnych powstałych w 

związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe 

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 

na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas 

realizacji dostawy objętej niniejszą umową. 

4. Wykonawca wskaże Zamawiającemu telefony kontaktowe i numery fax swoich 

przedstawicieli dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu umowy uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

Zamawiającego reprezentuje  

Agnieszka Fronia – Kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego, Wodociągów 

i Kanalizacji.  

Wykonawcę reprezentuje ................................... 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
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1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

§ 2 

1. Zamawiający jest uprawniony polecić Wykonawcy dokonanie zmian niezbędnych dla 

wykonania Umowy. 

2. W następstwie poleceń Zamawiającego, o których mowa w pkt 1 odpowiedniej zmianie 

może ulec termin wykonania zadania wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zmniejszenie 

bądź zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z powyższych poleceń 

Zamawiającego nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego. 

 

§ 3 

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy – 7 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowiące iloczyn ilości 

wykonanych robót ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych 

przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustaliły zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, w kwotach: 

….............. PLN netto   (słownie złotych:...............................................................) 

…...............PLN VAT – tj. …. %  (słownie złotych:...............................................................) 

…...............PLN brutto   (słownie złotych:...............................................................) 

 

§ 5 

2. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za dostarczenie przedmiotu umowy płatna będzie 

w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania jej przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia nie 

zawierający uwag Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. 
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2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 1 powoduje 

obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, w wysokości 

określonej w § 7 ust. 1 pkt 3. 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, 

poprzez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach określonych poniżej: 

1) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 0,5% 

wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki po 

upływie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

4. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej 

Wykonawcy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zamówienia 

lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanego przedmiotu 

umowy. Udzielana gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

i dotyczy całego zakresu przedmiotu umowy. 

3. Warunki gwarancji określono jako Gwarancja producenta. 

4.  Wykonawca usunie zgłoszone przez Zamawiającego wady i usterki w terminie 7 dni  

roboczych od daty zgłoszenia. 

5.  Jeśli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 4, zamawiający 

może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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§9 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 10 

1. W przypadkach przewidzianych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu dopuszcza 

się możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie, jednakże wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 

2. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego: 

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

3. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z 

niżej wymienionych okoliczności: 

1) obniżenie kosztu realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztu eksploatacji, 

2) poprawa wartości lub podniesienia jakości przedmiotu umowy, 

3) zmiana obowiązujących przepisów, 

4) podniesienie wydajności urządzeń, 

5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia dostawy lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się przypisać zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, 

6) siły wyższej. 

4. Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy i 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli propozycja zmian umowy jest wymuszona 

uchybieniami czy naruszeniem postanowień umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku 

koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

5. Dokonanie zmian w umowie wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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2. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym 

podwykonawcą na realizację przedmiotu umowy w celu jej realizacji. 

3. Wykonawca nie dokona bez zgody Zamawiającego zlecenia podwykonawcy innych zadań 

niż wskazane w Ofercie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo. 

 

§ 12 

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd, właściwego miejsca dla Zamawiającego. 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 


