Załącznik do SIWZ

WZÓR UMOWY (wzór)
Zawarta w dniu……………… w Jakubowie pomiędzy Gminą Jakubów, z siedzibą ul. Mińska 15,
05-306 Jakubów (NIP 822-214-64-82, REGON 711-58-27-18) zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Jakubów – ............................................................................................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jakubów – ……………………………….......................................
a ..................................................................................................................................................................
................................................................................................. nr KRS ......................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
o następującej treści:
§ 1.
1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.)
2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania i dostarczenie na koszt i ryzyko
Wykonawcy jednego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z
wyposażeniem dla OSP Jakubów zwanego dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, o
parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą
Dokumenty te stanowią integralną część umowy, a ich postanowienia wiążą strony umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem samochodu.
4. Wykonawca oświadcza, iż samochód opisany w ust. 2 jest sprawny technicznie, jest wolny od
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych
obciążeń i zabezpieczeń.
5. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający kupuje fabrycznie nowy samochód ratownictwa
ekologicznego opisany w formularzu ofertowym (Załącznik do SIWZ) za cenę określoną w § 3 ust. 1.
6. Odbiór i prawidłowe uruchomienie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie poprzez podpisanie
przez obie strony Protokołu Odbioru Jakościowego
1. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:
1) Niniejsza umowa.
2) SIWZ wraz z załącznikami - dokumenty te stanowią integralną część umowy
7. Samochód, o którym mowa w ust.2 musi być dostarczony i wyposażony w sprzęt
w odpowiednich ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz minimalne parametry techniczne
określone w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik do SIWZ, opisującego cechy technicznojakościowe przedmiotu umowy
8. Wykonawca dostarczy do siedziby OSP w Jakubowie (ul. Szkolna 9 w Jakubowie), sprzęt fabrycznie
nowy, kompletny, sprawny technicznie, na własny koszt i ryzyko.
§ 2.
1. Termin realizacji przedmiotu umowy – od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2017r. Jest to
termin dostawy pod wskazany adres (§1 ust. 8 umowy) kompletnego samochodu wraz z wyposażeniem.
2. W przypadku nieuzyskania środków na w/w zadanie Zamawiający zastrzega sobie prawo
odstąpienia od umowy na podstawie art. 375 Kodeksu Cywilnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
pisma.
§ 3.
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy (samochodu wraz z wyposażeniem), zgodnie
z przeprowadzonym przetargiem i złożoną ofertą wynosi brutto ……………………….. zł - w tym
podatek VAT – (słownie brutto…………………………………………………………………………),

VAT …% (słownie VAT ……………………………………………………………………………….),
netto: …............... (słownie netto ………………………………………………………………………).
2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego
i jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń), podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po dokonanej dostawie.
3. Integralną częścią protokołów odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje, certyfikaty,
jakości, dokumentacje techniczne sprzętu i oprogramowania, dokumenty licencyjne, instrukcje obsługi
w języku polskim oraz instrukcje dotyczące eksploatacji, które wykonawca dostarczy wraz z
samochodem. Brak dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie stanowić będzie podstawę do
wstrzymania wypłacenia wynagrodzenia wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W takim przypadku
Wykonawca nie może podnosić roszczeń do Zamawiającego o nie dokonanie zapłaty w terminie.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia
rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, zgodnym z ceną przedstawioną w
ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego
wykonania przedmiotu umowy jest stała i obowiązuje do końca jej realizacji
6. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej
przyjęcia.
7. Należność za wykonaną dostawę (dostarczony kompletnie wyposażony samochód), będącą
przedmiotem umowy, zapłacona będzie jednorazowo w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto…………………………………..
8.Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy
podmiotami trzecimi
§ 4.
1. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 5 dni przed tym terminem.
Kontakt do osoby ze strony Zamawiającego: Monika Michalczyk, tel. 25 757 91 90, 501710686;
e-mail: oc@jakubow.pl ; lub Hanna Wocial, tel. 25 757 91 90, 502668840;
e-mail: h.wocial@jakubow.pl
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby OSP Jakubów na własny koszt
i własne ryzyko. Po dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby OSP w Jakubowie ul. Szkolna 9,
05-306 kubów, Zamawiający dokona odbioru ilościowego sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z samochodem opisanym w formularzu cenowym
(załącznik do SIWZ):
1) kartę gwarancyjną,
2) wszelkie dokumenty samochodu, w tym umożliwiające jego zarejestrowanie (jako samochód
specjalny pożarniczy), w Wydziale Komunikacji
3) dwa komplety kluczy,
4) koło zapasowe,
5) Świadectwo homologacji samochodu,
6) Instrukcję obsługi w języku polskim,
7) instrukcja dotycząca eksploatacji,
8) certyfikaty jakości i atesty
9) aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dla zaoferowanego pojazdu
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór samochodu wraz z wyposażeniem będzie Protokół Odbioru
Jakościowego
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony samochód i/lub wyposażenie jest:
1) Niezgodny z opisem określonym w formularzu ofertowym (Załącznik do SIWZ),
2) Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny
odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie
nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
6. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu
umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego
przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od

wad.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia nieodpłatnego instruktażu min. 4 osób
wskazanych przez Zamawiającego, który należy przeprowadzić w dniu dostawy pojazdu wraz
z wyposażeniem.
8. Osobami upoważnionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru samochodu ze
strony Zamawiającego są:
1) ………………………………………………………………………………………………
9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie:
1) w zakresie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym
załącznik do SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy z dnia ………………, dokumenty te stanowią
integralną część Umowy
2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego
charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności;
3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym
4) Wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonywania umowy zgodnie z zakresem,
zasadami wiedzy fachowej, terminowo, obowiązującymi normami oraz warunkami zawartymi
w materiałach do przetargu
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie
transportu, a koszt transportu do miejsca odbioru, uruchomienia samochodu i sprzętu (wyposażenia)
zawarty jest cenie wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 niniejszej umowy.
§ 5.
1. Wykonawca udziela gwarancji:
1) na cały samochód, w tym części i zespoły bez niżej wymienionych na okres ……. Lat,
2) na perforację blach na okres …… lat
3) na wyposażenie specjalistyczne …… lat.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu zamówienia i przyjęcia go bez
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego tj. podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag
(zastrzeżeń).
3. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady wydanego samochodu pożarniczego
i/lub wyposażenia lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub wymienić samochód na wolny od
wad, w terminie 45 dni od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach.
4. Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany i zakupu części w okresie gwarancji, gdy konieczność
naprawy samochodu powstanie z winy użytkownika.
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
a. działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b. normalnego zużycia,
c. winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6. Zasady eksploatacji i konserwacji samochodu oraz wyposażenia zostaną określone
w przekazanej przez wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji samochodu”.
7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji samochodu oraz wyposażenia jest zbiorem szczegółowo
opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji samochodu i
wyposażenia, mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki.
W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych
przez producentów elementów podlegających gwarancji.
9. Jeżeli wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji samochodu
i wyposażenia, nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami
eksploatacji.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad

i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 48 godzin.
11. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe
w terminie 14 dni kalendarzowych, wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie
zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości
technologicznych. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane
jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywaniu się
z terminów, o których mowa w ust. 10 i 11, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu
podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
13. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem wykonawcy
i zamawiającego.
14. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia
zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.
15. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu,
dla którego okres gwarancji już upłynął, wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad
lub usterek w obu elementach.
16. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony
o okres pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.
17. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go
o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby
w terminie zawiadomiono wykonawcę o zaistniałej usterce.
18. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki
i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.
19. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii przedmiotu umowy w okresie gwarancji
telefonicznie, faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie taktowane, jak zgłoszenie o godz.08.00 następnego dnia
roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu …………………………… lub adres
poczty elektronicznej ………………………………………………
20. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub mailem.
21. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty
elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
22. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym
jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
23. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej samochodu i/lub wyposażenia, wykonawca zobowiązany
jest do jego wymiany na nowy w ciągu 60 dni roboczych od daty zgłoszenia tej wady.
24. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów,
o których mowa w §5 ust. 1 pkt.1) -3) jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

1.

2.
3.

4.

§ 6.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z udziałem
podwykonawców. W przypadku powierzenia części zamówienia objętej niniejszą umową
Podwykonawcom stosuje się poniższe zapisy.
Wykonawca uprawniony jest powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom z zakresie
wskazanym w oświadczeniu złożonym w postępowaniu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, przedkłada
zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ewentualnie na zmianę umowy, o treści zgodnej z projektem umowy.
Zamawiający ma 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo i do
projektu jej zmiany lub zgłoszenie sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmiany, w
przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) Nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
b) Przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub usługi.
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy lub
jej zmiany przez zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie
7 dni od ich zawarcia.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez
zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ewentualnie kopie zmian zawartych
umów, w terminie 7 dni od ich zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenia nie stosuje się do umów o podwykonawstwo
o wartości większej niż 50 000 zł.
9. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty , które wykonuje przy
pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
10.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych, dostawy lub usługi.
11.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już mu znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.
13.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
14. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
15. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez wykonawcę, w wysokości 10%
całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej
umowy
2) W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy zamawiający pomniejszy kwotę
wynagrodzenia w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy
uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
3) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia
w wymianie w tym okresie na samochód i/lub wyposażenia wolny od wad, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację
przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany samochodu na wolny od wad,
4) Za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są usługi lub dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem
odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 200,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego
zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,
5) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokości 200,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki,
6) Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna
od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
7) Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej
szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody.
8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy
nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,
b) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy
określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
9)Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
10) Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelności
wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
11) Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub
innych zobowiązań wynikających z Umowy.
12) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów
13) W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych
terminów.
14) Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
15) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.
1.
2.
3.

§ 8.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej.
Zmiana umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek okoliczności,
których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści złożonej oferty w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek:
a) wstrzymania lub przerwania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, za którą strony uważać będą nagłe nadzwyczajne zdarzenia,
niezależne od stron, których wystąpienia strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem
niniejszej umowy, a działanie których uniemożliwia wykonanie umowy zgodnie z jej
treścią pomimo zachowania należytej staranności,
c) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
podwykonawców);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;
§ 9.
1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy
Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje prace niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy,
pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj
i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 10 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni od
dodatkowego wezwania,
3) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny
ofertowej brutto;
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 powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
5) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
6) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 5 dni od
dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
4. 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.
5. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego
zestawienia wartości wykonanych dostaw 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 prac 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.

6. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni
o odstąpieniu przez Zamawiającego
7. 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 inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty
wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty
wynagrodzenia za wykonane prace, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa
w § 7 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy.
§ 10.
1. Zgodnie z art. 150 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2164, z późn. zm)
w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca złoży
na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości
przedmiotu umowy tj. ……………………….. zł (Słownie: ………………………………………….)
2. Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną w, pkt. l w
postaci:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
3. Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na rachunku bankowym Zamawiającego
i będzie oprocentowane jak wkład terminowy trzymiesięczny.
4. Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego zabezpieczenia
nastąpi:
a) 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane
b) 30% wysokości zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5. 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.
6. 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.
7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek
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związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
8. 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.

9. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.8. 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.
§ 11.
l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Zamówień Publicznych.
2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.
§ 12.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i
podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.
§ 13.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
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