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Załącznik nr 4B do SIWZ  

Wzór Umowy 

 

Umowa Nr IP.272. ….. .2018 

w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Grodźcu 

pomiędzy: Gminą Grodziec z siedzibą w 62-580 Grodziec przy ul. Głównej 17,  

NIP: 665-27-67-564, REGON: 311019088, zwaną dalej „Zamawiającym" reprezentowaną przez:  

 

Wójta Gminy Grodziec – Annę Andrzejewską  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grodziec – Aleksandry Musiałowskiej,  

 

a: 

........................................................ z siedzibą w ..................... przy ul. ...........................,  

NIP ...................., REGON ...................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ...................... zwanym 

w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

 

………………………… - ……………………… 

 

wyłonionym w wyniku wyboru oferty na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego,               

o następującej treści: 

 

  § 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, za wynagrodzeniem 

określonym w niniejszej umowie, zadania 2 zamówienia pn.: „Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grodziec”, znak sprawy: 

IP.271.1.10.2018, t.j. „Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ” . 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i dostawy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) wyposażenia określonego w pkt. 4.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wycenę wyposażenia Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.  

4. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 

4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie 

istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie do 

wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością, zgodnie 

z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w SIWZ i 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej wyceny 

wartości dostawy. W związku z tym wyklucza się jakikolwiek roszczenia Wykonawcy związane z 

błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych 

do prawidłowego wykonania umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że realizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z należytą 

starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do …………….. r. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane poszczególne pozycje wyposażenia Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych są fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe, 

nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad fabrycznych czy użytkowych. 

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt Wykonawcy pod wskazany adres: 62-580 Grodziec, 

ul. Zwierzyniecka 7B. 

7. Komisyjny odbiór przedmiotu umowy nastąpi pod adresem wskazanym w ust. 6. 

8. W czasie dostawy zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany towar 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby wpłynąć na jakość 

dostarczanych produktów. 

9. Przy odbiorze Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) dokumenty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia w języku polskim, 

b) instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,  

 

§ 3 

1. Wykonawca udziela ………. miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy. 

2. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru wyposażenia.  

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w całkowitej kwocie brutto: 

………………………………………….…….(słownie:……………………………………………

…………………….), w tym cena netto ………………………… zł i podatek VAT w wysokości 

…………………………… zł,  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje zakup i dostawę przedmiotu zamówienia, 

a  także załadunek i rozładunek oraz opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie 

transportu w sposób określony normami przedmiotowymi lub w sposób stosowany przez 

Wykonawcę. 

3. Rozliczenie nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do PSZOK na podstawie protokołu 

odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że dostarczony towar nie spełnia wymagań 

określonych w SIWZ, to Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy 

obarczonego wadą, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko, towar 

wolny od wad, w terminie do 5 dni od jej otrzymania.   

5. W razie stwierdzenia wad lub braków po dostarczeniu towarów Zamawiający złoży pisemną 

reklamację Wykonawcy, który zobowiązuje się załatwić ją niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 

dni od jej dostarczenia.  

6. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 

7. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
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otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

8. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Nie przewiduje się możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych. 

 

10. Faktura/rachunek winna/winien zawierać następujące dane: 

Nabywca: Gmina Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, NIP 665-27-67-564 

Odbiorca: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 0,3 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru – w wysokości 20,00 zł. 

(słownie: dwadzieścia złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Każda z kar umownych wymienionych w podpunktach 1-3 jest niezależna od siebie, 

a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną przy płatności wynagrodzenia, na co Wykonawca 

wyraża nieodwołalną zgodę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego, z wyłączeniem przyczyn określonych w art. 145 ustawy PZP. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (straty) na zasadach 

ogólnych. 

6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy i zobowiązań umownych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazana w ofercie część zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi 

zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia. 

4. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchylenia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 
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§ 7 

1. Strony zgodnie ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy 

będzie wymieniana w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………………….. 

tel. ………………………………………..e-mail……………………………………………….... 

Osobą odpowiedzialną za realizacje zamówienia ze strony Wykonawcy…………………………… 

tel. ………………………………………..e-mail……………………………………………….... 

3. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ustępie 3 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

zawierania odrębnych aneksów. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek przy 

wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę lub przez osoby, którymi Wykonawca się 

posługuje w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  

 

§ 8 

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9   

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych właściwych dla jej 

przedmiotu.  

2. Postanowienia umowy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców znajdują 

zastosowanie w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji umowy  

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

 

 

Zamawiający:                                                           Wykonawca:  

 

 

 

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

 

Kontrasygnata: 

 

 

 

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


