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Część 2  s.i.w.z.  

Wzór umowy do części zamówienia nr 1 

 

UMOWA Nr …………………………… 
 
 

W dniu …………..  2020 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:  

Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta - mgr inż. Waldemara Grochowskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Grażyny Reichert 
 

a 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………….. 
 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu do ratownictwa technicznego (drogowego) dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopkach.  

2. Dostawa, o której mowa w ust. 1 jest realizowana w ramach Projektu pn.: „Podniesienie jakości działania 

jednostek OSP na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę: 

 nożyco - rozpieracza (akumulatorowego), 

 rozpieracza kolumnowego (akumulatorowego), 

 agregatu prądotwórczego. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a także stanowi załącznik do oferty Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa 

w ust. 1 i jego ubezpieczenia na czas transportu.  

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do dnia 08.05.2020 r. 

2. Za koordynację działań ze strony: 

1) Zamawiającego – odpowiedzialny jest Pan Dariusz Świta, 

2) Wykonawcy – odpowiedzialny/a jest Pan/i …………….. 
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§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy zgodnie z: 

1) wymaganiami obowiązujących przepisów, 

2) zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swojej działalności, 

3) przekazania dokumentacji potwierdzającej posiadanie certyfikatów i atestów dopuszczających do 

stosowania podczas akcji ratowniczo – gaśniczych (jeżeli są wymagane). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) dokonania odbioru dostarczonego sprzętu, 

2) zapłaty w terminie określonym na dostarczonej fakturze. 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość dostawy stanowiącej przedmiot 

umowy. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad oraz żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady nie nadające się do usunięcia uniemożliwiające 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania. 

5. Protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostarczony przedmiot umowy. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ……………….. zł 

brutto (słownie: …………………………………………… i …/100 zł). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez  

Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 

3. Dane do faktury: 

Nabywca/ Odbiorca: 

Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, NIP: 6020008858. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 

……………………. miesięcy. 

2. Termin gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru bez zastrzeżeń zrealizowanej dostawy. 

3. Po stwierdzeniu wad dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o tym 

fakcie i pozostawia wadliwy przedmiot umowy do jego dyspozycji. Wykonawca zobowiązuje się wymienić 

wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o wadliwym przedmiocie umowy. 

4. W przypadku gdyby wskazany w ust. 3 termin okazał się niewystarczający dla dostarczenia przedmiotu 

umowy wolnego od wad, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie, wskazując realny 

proponowany okres dostawy. Zamawiający po zbadaniu okoliczności sprawy może wyrazić zgodę na nowy, 

ustalony wspólnie z Wykonawcą termin dostawy. 

5. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 ( w przypadku, gdy wystąpi o przedłużenie terminu 

lub nie uzyska zgody Zamawiającego na to przedłużenie) lub 4, nie dostarczy przedmiotu umowy bez wad, 

Zamawiający może zakupić przedmiot umowy u innego dostawcy, a cenę albo różnicę w cenie zakupu 
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( w zależności od tego czy Zamawiający zapłacił wcześniej Wykonawcy za dostarczony wadliwy towar) 

pokryje Wykonawca. 

6. Zamawiającemu przysługują - na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym - wszelkie uprawnienia 

z tytułu rękojmi odnośnie dostarczonego przedmiotu umowy. 

7. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru bez zastrzeżeń zrealizowanej dostawy. 

8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu umowy 

w okresie rękojmi, Zamawiający powiadomi niezwłocznie (pisemnie lub faksem) Wykonawcę 

o stwierdzonych brakach lub wadach. 

9. Jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 8 nie 

dostarczy przedmiotu umowy bez wad, Zamawiający może zakupić przedmiot umowy u innego dostawcy, 

a cenę albo różnicę w cenie zakupu ( w zależności od tego czy Zamawiający zapłacił wcześniej Wykonawcy 

za dostarczony wadliwy towar) pokryje Wykonawca. 

10. Okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od daty dostarczenia, w ramach gwarancji lub rękojmi, 

przedmiotu umowy wolnego od wad. 

 

§ 7 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności 

zobowiązań finansowych, na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 
 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego za 

przedmiot umowy dostarczony z opóźnieniem za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do 

terminów wynikających z § 2 ust. 1, § 4 ust. 2, § 6 ust. 3-4 oraz ust. 9 niniejszej umowy. 

3. Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, 

o których mowa w ust. 1 i 2 na ogólnych zasadach, jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż należne kary 

umowne. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca 

w sposób rażący narusza postanowienia umowy, w tym gdy zwłoka, o której mowa w ust. 1 przekroczy 

14 dni. 

6. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar, o których mowa w ust. 1 i 2, także w wypadku odstąpienia od 

umowy. 

7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej 

wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych. 

8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kart umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 9 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

1) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu rzeczowego zadania, w szczególności ze 

względu na dostosowanie zamówienia do zmieniających się przepisów prawnych lub wynikających 

z konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w umowie, jeżeli 
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zmiany wprowadzają rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego (np. z powodu 

zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie), 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego,  

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie 

zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które 

zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających 

z umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli 

zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać, 

3) zmiany wprowadzają rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego zmiana wynagrodzenia 

Wykonawcy, może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) pkt 1) – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia lub zakresu rzeczowego - pod warunkiem nie 

zwiększania ceny, a ponadto przy zachowaniu standardów jakościowych dostawy zakładanych dla oferty 

pierwotnej oraz jeżeli zmiany wprowadzają rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego, 

2) pkt 2) – zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego lub o czas trwania siły wyższej,  

3) pkt 3) – warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest skierowanie do 

Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowych cen, wskazanie sposobu wyliczenia dotychczasowych cen oraz wpływ zmian na 

wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku określonym 

w ust. 2 pkt. 3 będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia odpowiednio: 

a) nowych stawek podatku od towarów i usług, 

b) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, 

c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym oraz zgodnie z ustawą p.z.p. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności, zaniechania itp. podwykonawców przy pomocy 

których wykonuje umowę. 

3. W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił 

podwykonawcy/podwykonawcom za wykonany zakres zamówienia, zamawiający będzie miał prawo do 

powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności.  

4. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, 

iż należności związane z realizacją zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone 

przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie oraz, że nie mają żadnych roszczeń w stosunku do 

Wykonawcy. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wraz z przepisami 

wykonawczymi. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo 

i rzeczowo dla Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

        Zamawiający:                                                         Wykonawca: 


