
Załącznik nr 5 do SIWZ 
GR-341/1/2020 

Umowa nr 
W dniu …………w Mszanie Dolnej  pomiędzy „Górna Raba” Sp. z o.o., zwaną dalej 
Zamawiającym , NIP 6811802943 , REGON 356267546 z siedzibą : Ul. Krakowska 27 e 
34-730 Mszana Dolna,  reprezentowaną przez ………………, 
a 
………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………….,  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. „Zakup, dostawa 

oraz montaż uruchomienie kompletnej linii do odwadniania osadów ściekowych                          
z prasą ślimakową dla Oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej”, zwane dalej 
„zamówieniem” lub „przedmiotem zamówienia”, zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia ………… 

 
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, ofertą, 

obowiązującymi przepisami i normami. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do 

zrealizowania zadania określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z 
dokumentów przetargowych. 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia: … dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia ……. 
 

§ 3 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z warunków przetargu i oferty Wykonawcy 
wyraża się kwotą netto …………. zł (słownie: …………….) plus … % podatku VAT tj. 
……… zł   (słownie: ……………………), co łącznie stanowi kwotę brutto …………. zł 
(słownie:………………..). 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w tym koszty demontażu likwidowanych urządzeń, przygotowanie 
pomieszczenia od strony budowlanej do montażu urządzeń nowej linii odwadniającej,  badań 
osadu, transportu i rozruchu kompletnej linii do odwadniania osadu, koszty odwadniania 
osadu w trakcie realizacji zamówienia,  badań i testów określonych w SIWZ oraz ryzyko 
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 
koszty. 
 



3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 
4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktury VAT. Nr NIP Wykonawcy: ……………….. 
 
5. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę i 
odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia  
zostanie potwierdzony protokołem sporządzonym wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na wskazany przez 
niego rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
7. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
 

§ 4 
Kary umowne 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1. za opóźnienie w wykonaniu zamówienia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  
określonego w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 
określonego w §2, 
 
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 
w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 
wad, 
 
3. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 umowy, 
 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie Wykonawcy od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 
w §3 ust. 1 umowy. 
 
3) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
 
4) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 

§ 5 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli: 
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 



jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; w tym przypadku 
koszt zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Zamawiający, 
 
b) Wykonawca realizuje zamówienie w sposób niezgodny z niniejszą umową, SIWZ, ofertą, 
dokumentacja projektową lub wskazaniami Zamawiającego, 
c) Wykonawca opóźnia się w zakończeniu realizacji zamówienia i opóźnienie to przekracza  
30 dni, 
d) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 
 
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub podpisania protokołu 
odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od 
daty  powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 
umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w 
wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 

§ 6 
Wymagania dotyczące podwykonawstwa 
1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części robót Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą. 
 
2. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
realizację obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
 
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 
 

§ 7 
Odbiór przedmiotu zamówienia 
1. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia odbędzie się w obecności przedstawicieli obu 
stron po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do czynności 
odbiorowych. Zamawiający przystąpi do przeprowadzenia odbioru w terminie do 7 dni od 
otrzymania pisemnego zgłoszenia. 
 
2. Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie zgodność dostarczonej linii do 
odwadniania osadu z SIWZ i przyjętą przez Zamawiającego ofertą. 
 
3. Przebieg czynności odbiorowych określa SIWZ. 
 



4. Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginalnych 
dokumentów w języku polskim dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym: 
- dokumentacja techniczno-ruchowa, 
- instrukcja obsługi, 
- wymagane certyfikaty CE, 
- oświadczenia producenta prasy ślimakowej o wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
  elementów prasy metodą pasywacji zanurzeniowej 
- potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracowników oczyszczalni, 
- wyniki badań wyprasowanego osadu wykonane przez akredytowane laboratorium, 
  potwierdzających spełnienie parametrów określonych w SIWZ i zadeklarowanych przez 
  Wykonawcę w ofercie, 
- protokoły z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej. 
 
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
6. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem sporządzonym wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela pełnej gwarancji jakości oraz 
rękojmi za wady na okres: 

a) ……………….... - miesięcy (należy podać liczbę miesięcy  – minimalnie 36) 
gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne instalacji, urządzeń   i wykonanych 
robót, licząc od daty ich odbioru końcowego,  

tj. zgodnie z ofertą Wykonawcy, a terminy gwarancji jakości i rękojmi za wady 
rozpoczynają swój bieg od daty odbioru końcowego robót. 

2. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do 
żądania od Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w 
okresie trwania gwarancji jakości. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania wszystkich wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego: dokonywania 
przeglądów i usuwania zaistniałych wad. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzone będą 
przez Wykonawcę bez wezwania przez Zamawiającego nie rzadziej niż jeden raz w ciągu 
roku z zachowaniem co najmniej 10 miesięcznego okresu odstępu pomiędzy przeglądami. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego przedmiotu zamówienia. 
Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może w żaden sposób ograniczać lub 
warunkować swoich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi (np. 
poprzez wystawienie karty gwarancyjnej zawierającej inne zapisy lub dodatkowe 
wymagania). 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną (…………..), wyznaczając mu termin do 
ich usunięcia. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a) jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub zagraża bezpieczeństwu użytkowników – niezwłocznie; 
b) w pozostałych przypadkach w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 



W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić 
zgodę na wydłużenie ww. terminów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań serwisowych i diagnostycznych w 
terminie do 48 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5. 

 
7. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia 
ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 

 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający nie traci gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. 
 
9. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i 

Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 
§ 9 

Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego 
1. Zamawiający może powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który będzie uprawniony 
do wydania poleceń niezbędnych do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania 
przedmiotu umowy. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany osoby wskazanej w ust. 1. 
 
3. O powołaniu lub dokonaniu zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający 
powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Czynności te nie wymagają sporządzenia aneksu do 
niniejszej umowy. 
 
4. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy jest 
…………….., tel. ……………, e-mail: …………………….. 
 
5. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy 
jest 
……………., tel. …………………, e-mail: ………………………………………….. 
 

§ 10 
Zmiana umowy 
1. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy na zasadach określonych w 
SIWZ. 
 
2. Wszelkie zmiany (istotne i nieistotne) niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
Postanowienia końcowe 
a) Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz 



ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. 
zm.). 
 

 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: 1 egz. dla 
Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego. 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJ ĄCY:  


