
Załącznik nr 7 do SWZ SPK.271-01/2021 

 

UMOWA Nr........................ 

 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta dnia …................roku w Swarzędzu pomiędzy: 

Swarzędzkim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Garbach (62-020) przy 

ul. Transportowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000509366, NIP 7773235068, REGON 302601912, zwaną 

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

a  

…...................... mającą siedzibę w …............... przy ul. …................... , wpisaną do Krajowego 

rejestru Sądowego pod numerem KRS ….........., o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej 

…................, o numerze REGON …..............,/ 

_________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

_________________________ z siedzibą: _________________________ wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 

teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 

_________________________, REGON _________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

....................................................................................... –  

łącznie zwanych dalej: „Stronami” a z osobna „Stroną”. 

 

o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej jako „Przedmiot Umowy”) jest: 

a) dostawa i montaż urządzeń myjni samochodowej na teren Bazy Transportowej w Garbach przy 

ul. Transportowej 1, gmina Swarzędz (dalej „Baza Transportowa w Garbach”); 

b) uruchomienie i wykonanie prób technologicznych zainstalowanych urządzeń;  

c) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji zamontowanych 

urządzeń myjni na zasadach wskazanych w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”);  

d) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji techniczno – rozruchowej (dalej „DTR”) zawierającej 

dane dotyczące obsługi i konserwacji urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, wykaz podstawowych 

części, w tym części zamiennych oraz rysunki techniczne z wymiarami urządzeń myjni; 

e) przekazanie deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi, potwierdzającej uprawnienia do 

oznakowania myjni znakiem CE przez producenta, w języku polskim i zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami; 

f) przekazanie dokumentów gwarancyjnych a także innych niezbędnych dokumentów (w tym opisu 

warunków gwarancji oraz harmonogramu przeglądów gwarancyjnych – jeżeli przeglądy te są 

wymagane przez producenta) oraz instrukcji obsługi i dokumentacji eksploatacyjno - ruchowej 

(w języku polskim); 

g) dokonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie wszelkich ostatecznych lub wykonalnych 

decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów lub innych podmiotów, 

jeżeli takowe staną się konieczne w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a które będą niezbędne dla 

rozpoczęcia eksploatacji urządzeń, o których mowa w ppkt a) powyżej, 

h) ponadto wykonanie przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w Umowie. 



2. Wykonawca dostarczy urządzenia, o których mowa w ust. 1 ppkt a) powyżej do Bazy Transportowej 

w Garbach w ramach wynagrodzenia opisanego w § 3 Umowy i zamontuje je w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do czasu odbioru zamówienia przez 

Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub 

utratą Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Szczegółowy opis wyposażenia myjni samochodowej zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia 

nr ref. SPK.271-1/2021 (dalej „SWZ”), oferta Wykonawcy oraz opis wyposażenie myjni 

samochodowej - stanowiące integralną treść niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczona w ramach Umowy myjnia samochodowa jest fabrycznie 

nowa i może być używana bez naruszania praw osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienie do udzielenia licencji/ sublicencji na korzystanie 

z oprogramowania niezbędnego do używania Przedmiotu Umowy. 

7. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są: SWZ wraz z załącznikami, wyjaśnienia do SWZ a także Oferta Wykonawcy z dnia ___ 

roku wraz z załącznikami, oraz OPZ. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma nastąpić montaż Przedmiot Umowy 

oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały 

przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 

staranności, w sposób zgodny z wymaganiami SWZ, OPZ, prawem powszechnie obowiązującym 

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy technicznej oraz właściwymi normami 

w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. 

10. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, niezbędne do wykonania Przedmiotu 

Umowy, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w Umowie, w terminach niezbędnych z punktu 

widzenia celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy 

określone w § 2 Umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość Przedmiot Umowy w terminie do .......dni licząc od 

dnia podpisania umowy w tym dostawa i montaż urządzeń, pozyskanie wszelkich wymaganych 

decyzji, uzgodnień, zgłoszeń niezbędnych dla rozpoczęcia eksploatacji urządzeń myjni 

samochodowej, realizacja szkolenia, o którym mowa w OPZ, pkt. 5, odbiór końcowy Przedmiotu 

Umowy (zgodnie z ofertą). 

2. Wykonawca zamówi konieczne urządzenia i materiały w terminach gwarantujących wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z terminem określonym w ust. 1 powyżej. 

 

 

§ 3 

1. Za kompleksowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe …...........  zł brutto (słownie: …............................. zł brutto), dalej 

jako „Wynagrodzenie”, 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie składniki cenotwórcze składające się na realizację Przedmiotu 

Umowy, w tym koszty świadczenia serwisu, przeglądów eksploatacyjnych oraz konserwacji, 

czyszczenia i wymiany filtrów oraz wymiany wszystkich instalacji i urządzeń w okresie gwarancji, 

których serwisowanie i konserwacja są wymagane przepisami i zaleceniami producenta wg zakresu 

wskazanego w DTR oraz dokonania po przeglądzie obowiązkowego wpisu o stanie urządzenia do 

Rejestru Pracy Urządzenia - w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków 

gwarancyjnych – przez cały okres trwania gwarancji.  

3. Cena określona przez Wykonawcę w Ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym obejmuje wykonanie wszystkich 



zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku, gdy 

zobowiązania te nie są wprost wskazane w treści Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak 

rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

4. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z Przedmiotem Umowy poza 

ceną określoną w ust. 1.  

5. Rozliczenie nastąpi w złotych polskich.  

6. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi po prawidłowej realizacji zamówienia, na 

podstawie faktury końcowej, do której załączony zostanie protokół odbioru końcowego. 

7. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej w roku 

2021 po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.  

8. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury po odbiorze całości Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego. 

11. Faktura niepotwierdzona protokołem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie odesłana, 

a termin zapłaty w takim przypadku nie rozpoczyna biegu. 

12. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność zrealizowana 

zostanie tylko i wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze Mechanizmu 

Podzielonej Płatności o którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku 

od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.). W przypadku braku możliwości realizacji 

takiego rodzaju płatności, leżącej po stronie Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana wyłącznie na 

rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym mowa 

w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r. 

poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku biegnie od chwili poinformowania 

Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym w/w wymaganie. 

 

§ 4 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub na adres e-mail o gotowości do odbioru z co 

najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Termin odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ustala się do 14 dni od dnia zakończenia realizacji 

całości Przedmiotu Umowy. 

3. Poprzez odbiór końcowy rozumie się:  

a) odbiór urządzeń myjni samochodowej przez Zamawiającego;  

b) dokonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie wszelkich niezbędnych, ostatecznych lub 

wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń właściwych organów lub innych 

podmiotów, jeżeli takowe staną się konieczne w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a które będą 

niezbędne dla rozpoczęcia eksploatacji urządzeń myjni samochodowej; 

c) kompleksowe wykonanie całego Przedmiotu Umowy wraz z usunięciem usterek oraz wad 

stwierdzonych podczas procedury odbiorowej oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą) jakości na 

urządzenia będące Przedmiotem Umowy. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu 

następnym po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości i zgodny 

z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych.  



3. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak 

również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub 

poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do 

wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy 

lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. Przez 

wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności 

rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownej 

dostawy z Zamawiającym. 

4. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, w szczególności 

usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie 

gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 

powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do używania urządzeń objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z ich 

przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi producenta. 

7. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu w toku prawidłowej 

eksploatacji. 

8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Przedmiotu Umowy.  

9. Serwis gwarancyjny winien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta i obowiązującymi 

przepisami nie rzadziej niż raz w roku. 

10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu części zamienne do urządzeń myjni samochodowej przez 

okres min. 10 lat. 

11. Zgłoszenie usterki przez użytkownika nastąpi telefonicznie oraz pisemnie na adres e-

mail.................. Reakcja serwisu lub Wykonawcy musi nastąpić nie później niż 24 godziny od 

momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. Naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych. 

12. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), bez obowiązku pozyskiwania upoważnienia sądu. W takiej sytuacji Zamawiający nie traci 

przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

13. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji 

14. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

15. W terminie 14 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru ostatecznego 

Przedmiotu Umowy związanego z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 

okresie. 

16. W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Zamawiający będzie wykonywać cykliczne 

przeglądy i w razie potrzeby będzie zgłaszać Wykonawcy wady ujawnione w ramach tych przeglądów. 

17. Ostatni z przeglądów, o których mowa w ust. 16 powyżej, zostanie wykonany w terminie 6 

tygodni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a ujawnione w jego trakcie wady zostaną usunięte 

w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

18. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem 

z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

19. Odbiór potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Ostatecznego, potwierdzającym wykonanie 

przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji sporządzonym przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację dotyczącą 

Przedmiotu Umowy w języku polskim, w tym w szczególności: 



a) dokumenty określające warunki gwarancji;  

b) dokumenty potwierdzające posiadane atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, oznakowanie CE 

dostarczonych i zamontowanych urządzeń; 

c) dokumentację techniczno-ruchową Przedmiotu Umowy, zawierającą informację w zakresie 

obsługi i konserwacji, ewentualnych materiałów eksploatacyjnych (w tym smarnych); 

d) dokumentację techniczną (z uwzględnieniem schematu wszystkich instalacji);  

e) wszelkie niezbędne zgłoszenia, ostateczne lub wykonalne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, 

uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów lub innych podmiotów, jeżeli takowe staną się 

konieczne w toku realizacji Przedmiotu Umowy, a które będą niezbędne dla rozpoczęcia eksploatacji 

urządzeń myjni samochodowej; 

f) bezterminową licencję na oprogramowanie do obsługi zamontowanej myjni samochodowej (dalej 

„Oprogramowanie”).  

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z Oprogramowania na podstawie niniejszej Umowy nie narusza 

żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania 

jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej. 

3. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia o którym mowa w § 3 Umowy, udziela Zamawiającemu licencji 

niewyłącznej na korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera; 

b) sporządzenie kopii zapasowej. 

4. Zakres licencji udzielonej na Oprogramowanie obejmuje terytorium Polski i jakiegokolwiek innego 

kraju i nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych w siedzibie Zamawiającego lub laptopów. 

5. W celu umożliwienia korzystania z Oprogramowania Wykonawca przekaże Zamawiającemu nośnik 

Oprogramowania przed upływem terminu dla realizacji Etapu II. 

6. Zamawiający nabywa własność nośnika. Nabycie własności nośnika nie oznacza przeniesienia 

majątkowego prawa autorskiego do Oprogramowania 

7. Kwota Wynagrodzenia obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie własności nośnika 

Oprogramowania. 

8. Następujące działania Zamawiającego dokonywane w czasie korzystania z Oprogramowania nie 

wymagają zgody Wykonawcy: 

a) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania; 

b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania Oprogramowania w celu poznania jego zasad - 

w trakcie wprowadzania, stosowania, przekazywania lub przechowywania Oprogramowania przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji 

koniecznych do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi,  

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie Oprogramowania na 

zasadach określonych w § 5 Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usuwać z Oprogramowania wszelkie usterki, które 

uniemożliwiają korzystanie z Oprogramowania albo ograniczają możliwości jego wykorzystania 

zgodnie z opisem i instrukcją obsługi. 

11. W okresie objętym gwarancją Zamawiający korzysta z: 

a) podstawowej pomocy technicznej świadczonej w postaci konsultacji przez Internet (dostęp 

poprzez stronę internetową ....................) albo przez telefon (numer kontaktowy 

....................); 

b) rozszerzonej pomocy technicznej realizowanej w siedzibie Zamawiającego przez informatyków 

zatrudnionych przez Wykonawcę. 

12. Zamawiający ma prawo dostępu do aktualizacji Oprogramowania w okresie obowiązywania licencji. 

13. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych 

praw autorskich do Utworów stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też 

innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 



z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym 

koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub 

jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

14. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 

przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa 

w ust. 13 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie 

będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od 

osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub 

na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły na 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń 

i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 

Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 

§ 7 

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy:  

1) z ramienia Wykonawcy (Koordynator pełniący nadzór techniczny nad realizacją Przedmiotu 

Umowy): …................. 

2) z ramienia Zamawiającego: …............................. 

 

§ 8 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wyniósł w formie: .....................  

3. Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, 

Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni, oraz zatrzyma 30% 

kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady. 

4. Podstawą dla dokonania zwrotu pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tj. 30% 

kwoty zabezpieczenia) będzie odbiór ostateczny dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

potwierdzający usunięcie wszystkich wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wszelkie zwroty kwoty zabezpieczenia zostaną 

dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 

§ 9  

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności, a suma ubezpieczenia obejmuje kwotę nie mniejszą niż wartość Wynagrodzenia. Kopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie ww. ubezpieczenia, Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu 

zawarcia Umowy. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z umowy 

w formie kar umownych: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - 15 % wartości Wynagrodzenia brutto, 

b) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanegoh w 

§ 2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5% wartości Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki lecz 

nie więcej niż w sumie 30% Wynagrodzenia brutto, 

c) zrealizowania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umową pod względem asortymentowym, 

jakościowym lub ilościowym, w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto,  



d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 0,5 % wartości 

Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako 

termin do usunięcia wad, lecz nie więcej niż w sumie 30% Wynagrodzenia brutto. 

e) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu 

udzielonej gwarancji lub rękojmi – 0,5% wartości Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady, nie więcej niż w sumie 30% 

Wynagrodzenia brutto. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i ich wpływem na 

wykonanie umowy, zastosowanie mieć będą odpowiednio regulacje zawarte w art. 15 r oraz art 15r¹, 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 1842 ze zm.). 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

424). 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne, na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 

wywołane swoim działaniem i zaniechaniem, jak również działaniami i zaniechaniami osób trzecich, 

którymi posłużył się do wykonania Umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu Wynagrodzenia. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 

następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest wyłącznie 

Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 

ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem 

skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję 

skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak 

i niepieniężnych. 

6. Wykonawca informuje, że posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertą) status dużego przedsiębiorcy, 

w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.), w związku 

z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

7. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 



określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, która zostanie 

zawarta niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy. 

8. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień Umowy rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

9. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od jej 

dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku 

pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uważa się za doręczone. 

10. W razie wątpliwości co do treści Umowy pierwszeństwo w jej interpretacji ma treść Specyfikacji 

warunków zamówienia, treść Umowy, odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, oraz niepozostające w sprzeczności 

z treścią Specyfikacji warunków zamówienia postanowienia oferty przetargowej. 

 

 

 

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 


