UMOWA

W dniu …………………… 2021 r. pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol
NIP 728-255-36-75 Regon 472057744 reprezentowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez
1. Dyrektora – Piotra Wilka
2. Główną Księgową – Halinę Wypych
a ………………………………………………………….
zwanym w dalszej części "Wykonawcą"
reprezentowanym przez ……………………………………….
mającym swą siedzibę w ……………………………………………
zarejestrowanym w*/prowadzącego działalność gospodarczą
REGON ………………………………………. NIP …………………………………….
została zawarta umowa do której nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o następującej treści:

§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
„Dostawie i uruchomieniu 4szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do
zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych”, w zakresie i na warunkach
określonych w zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy które stanowią integralną część
niniejszej umowy.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się dokonać na rzecz
Zamawiającego i w miejscu przez Zamawiającego wskazanym - dostawy i uruchomienia czterech
sztuk zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego
przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Chopina w Andrespolu, Tuszyńskiej (teren szkoły) w
Wiśniowej Górze, Piekarnicza/Borowa w Wiśniowej Górze i Sienkiewicza w Bedoniu
Przykościelnym, spełniającego wszystkie konieczne wymagania techniczne określone w
zaproszeniu do składania ofert.
3. Użytkownikiem agregatów prądotwórczych będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w
Wiśniowej Górze, który będzie uprawniony do zgłaszania wad i usterek agregatu w okresie
obowiązywania rękojmi i gwarancji.
4. Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu umowy należy przedszkolnie użytkowników i
przekazanie instrukcji obsługi wraz z pokwitowaniem przeszkolenia i odbioru dokumentu przez
użytkownika.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 tygodni od dnia
podpisania niniejszej umowy tj do dnia ……………………..2021r.
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego
przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół zdawczo - odbiorczy, o
którym mowa w § 6 ust. 4.

4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
§3
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
cenową wynosi brutto ……………. złotych (słownie: ………………………….. złotych), w tym podatek
VAT
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT.
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w terminie
30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po
uprzednim odbiorze końcowym przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru
końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Błędnie wystawiona faktura VAT, spowoduje wyznaczenie ponownego 30 dniowego terminu
płatności liczonego od daty doręczenia poprawionych faktur lub brakujących dokumentów.
§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej
umowy jest …………………………… tel. ……………………………..
2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej
umowy jest ………………………………. tel. …………………………….
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§6
Odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona w siedzibie Zamawiającego.
Odbioru techniczno – jakościowego dokona przedstawiciel Zamawiającego, w obecności, co
najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
Do przedmiotu umowy przy jego odbiorze przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany
będzie dołączyć:
a) Instrukcję obsługi i konserwacji agregatu w języku polskim,
b) Książkę gwarancyjną agregatu w języku polskim, ze wskazaniem serwisów uprawnionych
do napraw,
Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego wad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany sprzętu na
wolny od usterek i wad, a Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu
zamówienia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach wraz
z deklarowanym przez Wykonawcę terminem ich usunięcia, podpisany przez obie strony, w 2
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
Wykonawca winien określić datę ponownego odbioru. Koszty związane z ponownym odbiorem
ponosi Wykonawca.

§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 60 miesięcznej gwarancji oraz
rękojmi za wady przedmiotu umowy.
2. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy bez uwag i
zastrzeżeń, tj. od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że przedmiot umowy będzie posiadał następujące

cechy: właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z
odnośnymi normami oraz spełniał będzie wymagania techniczne wyszczególnione w
zaproszeniu do składania ofert.
§8
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy oraz w okresie gwarancji i
rękojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec
Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki,
koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad
przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego
Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
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§9
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zastosowanie
mieć będą kary umowne, bez względu na wysokość powstałej szkody i jej charakter oraz bez
względu na to czy szkoda zaistniała.
W wypadku, jeżeli szkoda powstała w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przewyższającego ich wysokość na zasadach ogólnych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 - w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, umowy za każdy dzień
zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1, umowy za każdy
dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu usunięcie wad.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §
3 ust. 1 umowy.
Wszelkie uchybienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy mogące mieć
negatywny wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowanie w formie dotacji i rozliczenie
tej dotacji obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionych przez Zamawiającego szkód.

§ 10
1. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na
prawidłową realizację umowy (w szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą
korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności
o obiektywnym charakterze, co uniemożliwiło wykonanie umowy w terminie);
2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku, gdy z przyczyn
technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia
zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju /modelu/typu, a
parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia;
3) wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
4) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 zmiany umowy
będą dopuszczalne, o ile nie ulegnie podwyższeniu wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3
ust. 1.

3. Każda zmiana umowy wymaga odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach i terminach:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w
terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu bezusterkowego
wykonania części umowy;
b) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał wykonanie przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania
Zamawiającego.
c) Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne.
d) Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 3
dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 1 lit. a.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód w
wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
§ 12
Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
§ 13
Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania drugiej strony o każdej
zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy a w
szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 15
Każda ze stron ma prawo pisemnie wezwać drugą stronę do podjęcia negocjacji w celu należytego
wykonania umowy.
§ 16
Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch
egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
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