
 

    

 

Dodatek nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Zadanie 1 - Dostawa wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania i 

udrażniania kanalizacji sanitarnej do zabudowy na samochodach 

transportowych wraz z samochodem i kamerą 

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

    

 

UMOWA NR: ............................ 
 

 

NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UDZIELONEGO W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO Z DNIA ……... ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA  
20 STYCZNIA 2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst  jednolity – Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579) na: 

 

Dostawę wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania i udrażniania kanalizacji 
sanitarnej do zabudowy na samochodach transportowych wraz z samochodem i kamerą. 
 
 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ................... roku w ...............................pomiędzy: 
 
Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach przy ul. Stanisława. Staszica 3, 27 - 230 Brody,  
NIP 664-19-40-504, REGON 291010004 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowaną przez: 
Wójt Gminy     Marzena Bernat 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Doroty Dyki  
 
a 
 

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

adres: 
.................................................................................................................................................... 
 
KRS: ........................................................................ 
 

NIP: ......................................................................... 
 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

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

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

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity – Dz. U. z 2017 
r. poz. 1579), na podstawie oferty Wykonawcy.  
 

Na podstawie niniejszej umowy Strony ustalają, co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
 

a) Załącznik nr 1 -Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

b)  Załącznik nr 2 -Oferta Wykonawcy 
 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 
zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności, chyba że dokument 
wymieniony we wcześniejszej kolejności będzie zawierał omyłkę lub błąd, który można 
stwierdzić z obiektywnego punktu widzenia. 

 

§ 2. 
 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zamówienia opisanego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania 
i udrażniania kanalizacji sanitarnej do zabudowy na samochodach transportowych wraz  
z samochodem i kamerą. 

 



 

    

 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa formularz charakterystyki technicznej  
i wyposażenia, stanowiący Załącznik do oferty Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia, które są integralną częścią umowy. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy na warunkach określonych  

w dokumentacji z postępowania (w tym SIWZ), zgodnie ze złożoną ofertą oraz na podstawie 
niniejszej umowy. 

 

§ 3. 
 
1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena zaproponowana w ofercie 

Wykonawcy. 
 
2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia: 
 

………….............................................................................................................................PLN 
 

słownie zł: ............................................................................................................................ 
 

plus podatek VAT w kwocie: .............................................................................................PLN 
 

słownie zł: ................................................................................................................................. 
 

co stanowi łącznie Wynagrodzenie w wysokości: ............................................................PLN 
 

słownie zł: ............................................................................................................................... 
 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę 

faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru. 
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Płatności będą dokonywane w PLN. 
7. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 
8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 4. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Gminy Brody,  

ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, gdzie nastąpi odbiór przedmiotu niniejszej umowy. 
2. Strony ustalają, że przedmiot Umowy wyszczególniony w § 2 Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać  w terminie 180 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia …………… 
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o terminie odbioru przedmiotu 

niniejszej Umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  
 

§ 5. 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością. 
 
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu niniejszej Umowy 
na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych 
usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie 
strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od 
umowy. 

 

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego, że przedstawiony 
samochód i/lub sprzęt nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie 
i/lub sprzęcie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół  
o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy,  



 

    

 

w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

4. Odbioru techniczno – jakościowego dokona 1 pełnomocnik Zamawiającego w ciągu 2 dni 
roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika 
Wykonawcy. 

5. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu i sprzętu, w ciągu 1 dnia roboczego, 
odbędzie się w terminie i miejscu odbioru faktycznego. Protokół z przeprowadzenia 
szkolenia z zakresu obsługi podstawowej wraz z adnotacją o osobach, które w nim 
uczestniczyły zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron i podpisany przez obie strony umowy. 

6. Z  chwilą  wydania  przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu,  przechodzą  na  niego 
wszelkie  korzyści i obciążenia związane z przedmiotu niniejszej umowy, jak również ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

7. Odbiór samochodu i sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy przez osoby upoważnione 
przez Zamawiającego. 

8. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 
9. Do odbioru sprzętu  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 

a) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu, 
b) kartę pojazdu, 
c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 
d) instrukcję obsługi i konserwacji wysokociśnieniowej maszyny do oczyszczania i 

udrażniania kanalizacji 
e) instrukcję obsługi kamery 
f) książki gwarancyjne, 
g) certyfikat zgodności 
h) protokół ze szkolenia z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu niniejszej umowy, o 

którym mowa w ust. 5 powyżej. 

 

§ 6. 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 

............... miesięcy. 
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w przedmiocie umowy, 

stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie gwarancyjnym oraz ponosi  
z tego tytułu wszelkie zobowiązania. 

3. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe. Zamawiający może wykonać uprawnienia  
z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 

4. Wykonawca zapewni serwis przez sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi zgodnie z warunkami 
wynikającymi ze złożonej oferty przetargowej oraz z gwarancji. 

5. Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne. 
6. Najbliższe od siedziby Zamawiającego Autoryzowane Stacje Obsługi znajdują się: 

a) ……………… 
b) ……………… 

7. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje bezpłatne usuwanie wad, a także wymianę 
wadliwych elementów przedmiotu umowy na wolne od wad. 

8. W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje podjęcie naprawy dostarczonego przedmiotu 
umowy  w terminie maksymalnie 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia, w miejscu 
znajdowania się samochodu i/lub sprzętu. 

9. Jeżeli  szacunkowy  lub  faktyczny  czas  naprawy  awarii  wyniesie  więcej  niż 72 godziny, 
wykonawca gwarantuje dostawę samochodu i/lub sprzętu zastępczego 
sprawnego technicznie, o równoważnych parametrach w ciągu 2 dni o powiadomieniu 
Zamawiającego o szacunkowym czasie naprawy lub w ciągu 2 dni, licząc od upływu terminu 
72 godzin od podjęcia naprawy samochodu i/lub sprzętu, w zależności od przypadku. 



 

    

 

10. Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady powinno nastąpić pisemnie, poprzez 
przesłanie do Wykonawca zgłoszenia pocztą elektroniczną. 

11. Do wzajemnych kontaktów od strony serwisowej Zamawiający upoważnia: ____________, 
zaś Wykonawca upoważnia: __________________. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, ich usunięcie może być zlecone przez 
Zamawiającego osobie trzeciej, o czym Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. W takim 
przypadku Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztem takiego usunięcia wad,  
a Wykonawca zapłaci za zastępcze usunięcie wad w terminie 21 dni od otrzymania faktury. 

 

§ 7. 
 
1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

uzgodnionego w § 4 niniejszej umowy zapłaci kary umowne liczone od wartości 
wynagrodzenia bez podatku VAT w sposób następujący: 
a) tydzień opóźnienia – 0,2% wartości za każdy dzień zwłoki, każdy następny rozpoczęty 

tydzień – 0,3% wartości za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 20% wartości 
przedmiotu umowy. 

b) Jeżeli opóźnienie wydania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy przekroczy 4 tygodnie 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, z wyłączeniem przypadków siły wyższej. 
W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, 
jakie Wykonawca poniósł w związku z Umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod 
rygorem nieważności formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie  
i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w której opóźnienie 
wydania przedmiotu umowy przekroczy 4 tygodnie. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma terminów, o których mowa w § 6 ust. 9 i 10, 
Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zapłaty  kary  umownej  w wysokości  0,3  % 
wartości wynagrodzenia umownego bez podatku VAT, określonego w § 3 umowy za każdy 
dzień zwłoki. 

3. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych  
w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 
odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona z winy której doszło 
do rozwiązania umowy, zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 3 umowy. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania 
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Jeżeli kary umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, o 
którym mowa w § 3, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od 
umowy bądź żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

 

§ 8. 
 
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana 
telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo potwierdzona przesyłką pisemną, 
podpisaną przez upoważnione osoby, wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy 
wymienione poniżej: 

Dla Zamawiającego: 
 
Gmina Brody  
ul. St. Staszica 3 
27 – 230 Brody  
 
 
 



 

    

 

Dla Wykonawcy:   
     

 Nazwisko:  < > 

 Adres:  < > 

 Telefon:  < > 

 Fax.:  < > 

 e-mail:  < > 

§
1
  9. 

 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.  
 

 
1 Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę

 
 

 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 
wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 
płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

 
3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………… 
 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 
 

§ 10. 
 
1. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy. 

 
§ 11. 

 

1. 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę w szczególności w następujących przypadkach jeżeli: 
a) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje usług w sposób zgodny z umową, 
b) Wykonawca nie dostosuje się w odpowiednim czasie do zawiadomienia przesłanego mu 

przez Zamawiającego z żądaniem usunięcia zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków 
wynikających z umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
przedmiotu zamówienia, 

c) Wykonawca zbankrutuje lub stanie się niewypłacalny, albo została wydana przeciwko 
niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze układ ze swoimi 
wierzycielami, albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, zostanie 
ustanowiony kurator lub administrator na korzyść jego wierzycieli lub ulegnie likwidacji, 

d) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 
na postępowanie zawodowe Wykonawcy, 

e) Nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 
umowy. 

4. Zamawiający może następnie doprowadzić umowę do końca we własnym zakresie lub na 
koszt Wykonawcy zawrzeć inną umowę z osobą trzecią w trybie wynikającym z ustawy 
prawo zamówień publicznych. 

 

 

 



 

    

 

§ 12. 
 
1. Wykonawca może, za 30-dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu, 

rozwiązać umowę, jeżeli Zamawiający: 
a) zwleka z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy powyżej 60 dni od upływu limitu 

czasu ustalonego w § 3 lub,  
b) wstrzyma postęp w realizacji umowy lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni,  

z przyczyn nie określonych w umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy. 
c) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpi do odbioru przedmiotu 

zamówienia. 
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę w sytuacji określonej w ust.1 

niniejszego paragrafu, należy mu się jedynie wynagrodzenie przypadające za okres 
wykonywania umowy 

 

§ 13. 
 
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach , o których mowa w art.144 ust. 1 pkt 2-6 

ustawy pzp. 
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 
3. Wszelkie zmiany do treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu, 

zatwierdzonego przez strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 
 

Strony Umowy nie przewidują możliwości przeniesienia praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. 

 

§ 15. 
 
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokołów i dokumentów 
sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
 
 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:  
 
 
 
 
 
 


