
Zał. nr 6 
 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Zawarta w dniu ........................ w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec 
NIP: 638-17-92-968, 
reprezentowaną przez : 
Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a ......................................................................................................................................................................... 
NIP: ............................ REGON: ............................ 
reprezentowaną przez: 
......................................................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ............... r., w trybie przetargu nieograniczonego 

wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 
zwanej dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Dostawa nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu”, zwane 
dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, ofercie WYKONAWCY wraz z zał. 1A do niniejszej umowy i niniejszej umowie. 

2. Stanowiący przedmiot umowy samochód ratowniczo - gaśniczy musi być: 
- być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, w pełni sprawny i gotowy do użycia,  
- spełniać warunki i parametry techniczne określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacji 

technicznej) – zał. nr 1A do umowy. 
3. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do należytego wykonania umowy i zobowiązuje 

się wykonać ją ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dbając o interesy 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2017 r.  
2. Najpóźniej w terminie określonym w ust. 1 nastąpi wydanie przedmiotu umowy bez wad ZAMAWIAJĄCEMU. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI  STRON 
 

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do: 
a) odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy, wolnego od wad, 
b) zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 
a) należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z: 

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 
- obowiązującymi przepisami prawa, 
- obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, 
- obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, 
- najwyższą starannością, 

b) stosowania wyrobów posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa 
zgodności; 

c) dokonania pierwszego uruchomienia samochodu ratowniczo – gaśniczego, w tym zamontowanych w nim urządzeń i 
wyposażenia oraz zapewnienia wszelkich niezbędnych do tego materiałów i płynów eksploatacyjnych, 

d) PRZESZKOLENIA BEZPŁATNIE PRZYSZŁYCH UŻYTKOWNIKÓW (OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) W 
OBSŁUDZE  SAMOCHODU I URZĄDZEŃ W NIM ZAMONTOWANYCH W DNIU ODBIORU POJAZDU,  

e) na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udokumentować spełnienie przez oferowany pojazd wymagań technicznych określonych 
przez ZAMAWIAJĄCEGO w zał. 1A, 

f) uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM (osobami wyznaczonymi przez ZAMAWIAJĄCEGO) rozłożenie sprzętu w procesie zabudowy 
pojazdu w celu jego optymalnego rozmieszczenia i zamontowania, 



g) rozmieścić i zamontować sprzęt, którym dysponuje OSP Suszec, 
h) WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić w toku realizacji umowy zmiany wynikające z potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO, nie 

rodzące skutków finansowych. 
i) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru techniczno – jakościowego, 
j) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, rejestrację i dalszą eksploatację pojazdu, w tym pozwalających na ocenę zgodności przedmiotu 
umowy z SIWZ, zał. 1A  do umowy i niniejszą umową, 

k) nieodpłatnego uczestniczenia w czynnościach odbioru techniczno – jakościowego oraz końcowego, przeglądach 
gwarancyjnych i w ramach rękojmi w okresie gwarancji i w okresie rękojmi za wady na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, z 
zastrzeżeniem §9 ust. 4 umowy,  

l) usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w 
ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych i w 
ramach rękojmi. 

§ 4 
PRZEDSTAWICIELE  STRON  

 
1. Strony ustalają do nadzoru i realizacji postanowień umownych następujące osoby: 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: .........................., 
            Kontakt telefoniczny pod numerem tel. …………………. , fax. …………, e-mail………. 

 
b) ze strony WYKONAWCY: ................................. . 

                   Kontakt telefoniczny pod numerem tel. …………………. , fax. …………, e-mail………. 
 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 5 

PODWYKONAWCY 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, poza następującymi częściami, które wykona 
za pomocą podwykonawcy:  
a) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............. 
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
b) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............,  
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
itd. 

2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne. 
3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o tyle o ile zapłaci 

podwykonawcy/om, będzie mógł następnie pomniejszyć zapłatę należną WYKONAWCY. Podstawą do wystawienia faktury przez 
WYKONAWCĘ za wykonany przedmiot umowy, będzie dostarczone przez WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów 
potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z podwykonawcą/ami i zapłatę przez wykonawcę na rzecz 
podwykonawcy/ów kwot im należnych. 

4. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż określonych w ust. 1. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub WYKONAWCA 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

 
§ 6 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  
 
1. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o dacie, od której przedmiot 

umowy będzie gotowy do odbioru techniczno – jakościowego. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie elektronicznej. 
2. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY najpóźniej w terminie 3 

dni, licząc od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 
3. Z odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Protokół stwierdza zgodność przedmiotu odbioru z umową i 
szczegółową specyfikacją techniczną – zał. 1A do umowy, brak zewnętrznych uszkodzeń i wad oraz kompletność przedmiotu 
umowy. W protokole tym strony ustalą dokładny termin faktycznego wydania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 13. 

4. Odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy dokona co najmniej dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w ciągu 
dwóch dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. 
 
 



 
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno -jakościowego wad w przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje 

się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, a Zamawiającemu przysługuje prawo 
odmowy odbioru przedmiotu zamówienia.                    

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno -jakościowego, że przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu 
w załączniku nr 1A do umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w przedmiocie umowy i 
doprowadzenia go do stanu zgodnego z wymogami określonymi w zał. 1A do umowy lub wymiany przedmiotu umowy na 

zgodny z opisem przedmiotu umowy, a Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy.  
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół, zawierający przyczyny odmowy odbioru 

przedmiotu umowy - w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 
Niniejsze postanowienie nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.  

8. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin technicznie możliwy na ich usunięcie. 
WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

9. Gdy wady zostaną usunięte, procedura odbioru techniczno -  jakościowego przedmiotu umowy zostanie powtórzona na koszt 
WYKONAWCY. 

10. WYKONAWCA w dniu przekazania przedmiotu umowy do odbioru techniczno – jakościowego przekazuje nieodpłatnie 
ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty określone w §7 umowy. 

11. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY. Koszty związane z 
przechowaniem przedmiotu umowy do chwili jego przekazania (odbioru końcowego) ZAMAWIAJĄCEMU ponosi WYKONAWCA. 

12. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona co najmniej dwóch przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej 
jednego przedstawiciela WYKONAWCY.  

13. Poprzez zakończenie pełnego zakresu przedmiotu umowy należy rozumieć dokonanie końcowego odbioru przedmiotu 
umowy bez wad za protokołem zatwierdzonym przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz wydanie 
ZAMAWIAJĄCEMU kompletnego pod względem funkcjonalnym i technicznym przedmiotu umowy – samochodu ratowniczo – 
gaśniczego (zgodnego z warunkami określonymi w SIWZ, niniejszej umowie oraz w zał. 1A do umowy), najpóźniej w terminie 
określonym w §2 ust. 1 umowy. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony, zostanie 
sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

14. Samochód ratowniczo – gaśniczy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa (WYKONAWCA przedstawi 
ZAMAWIAJĄCEMU fakturę potwierdzającą faktyczne zatankowanie pełnego zbiornika paliwa). Przy końcowym odbiorze w/w 
samochodu w miejscu garażowania, WYKONAWCA zobowiązuje się do uzupełnienia wszystkich materiałów i płynów 
eksploatacyjnych. 

15. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej pojazdu stanowiącego przedmiot umowy dla kierowców OSP Suszec przeprowadzi 
przedstawiciel WYKONAWCY w terminie i miejscu faktycznego odbioru pojazdu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia z 
zakresu obsługi podstawowej zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i 
podpisany przez obie strony. 

 
§ 7 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 

1. WYKONAWCA w dniu przekazania przedmiotu umowy do odbioru techniczno – jakościowego przekazuje nieodpłatnie 
ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym: 
-  dokument/y stwierdzający/e udzielenie przez WYKONAWCĘ gwarancji na cały wykonany przedmiot zamówienia wraz z 

warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego (które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy), 
-  dokument/y (w języku polskim) stwierdzający/e udzielenie przez producenta/ów gwarancji na dostarczone urządzenia, 

wyposażenie  i produkty wraz z warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz dokonanie przeniesienia na 
ZAMAWIAJĄCEGO wszystkich uprawnień wynikających z tych gwarancji, 

-  instrukcje obsługi technicznej i eksploatacji zamontowanych urządzeń, wyposażenia i produktów wraz z danymi 
technicznymi oraz prospektami. Dokumentacja dostarczona przez WYKONAWCĘ (w języku polskim) wraz z urządzeniami i 
sprzętem powinna obejmować następujące elementy: dane dotyczące identyfikacji urządzenia (nazwa, typ, producent), 
informacje dotyczące przechowywania i transportu, informacje dotyczące uruchomienia sprzętu, informacje dotyczące 
samego wyposażenia i sprzętu (warunki pracy, opis techniczny), instrukcje obsługi, informacje dotyczące utrzymania ruchu, 
w tym także wymagań w zakresie konserwacji, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

-  wszelkie wymagane prawem atesty, oświadczenia, certyfikaty, aprobaty i świadectwa zgodności, związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, 

-   kartę pojazdu,  
-  wyciąg ze świadectwa homologacji, 
-  książkę gwarancyjną w języku polskim, 
-   karty gwarancyjne urządzeń i wyposażenia zamontowanego w samochodzie w języku polskim, 
-  instrukcję użytkowania i konserwacji sporządzoną w języku polskim, 
-  badania techniczne, 
 
 



-   świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane na podstawie 
przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, wydane przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP), ważne na 
dzień odbioru przedmiotu umowy, 

-  wszelkie inne dokumenty samochodu, w tym umożliwiające jego zarejestrowanie (jako samochód specjalny pożarniczy). 
 

§ 8 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: 

.............................. zł, słownie brutto: ..........................................., zgodnie ze stanowiącymi integralną część oferty i niniejszej 
umowy szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczną) - zał. 1.A. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w niniejszej umowie i w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, a w szczególności: 
- koszty wynikające z zakresu opisanego w pkt. 3 SIWZ, 
- wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego w zał. 1 A do umowy, 
- koszty związane z utrzymaniem udzielonej zgodnie z ofertą gwarancji, 
- koszty obowiązkowych przeglądów serwisowych w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji niezbędne do 

utrzymania udzielonej gwarancji,  
- wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia  oraz wynikające z postanowień 

niniejszej umowy,  
- koszty uwzględniające ryzyko obciążające WYKONAWCĘ i kalkulowany przez WYKONAWCĘ zysk, 
- ewentualne upusty oferowane przez WYKONAWCĘ muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

3. Rozliczenie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową po dokonaniu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy bez wad za protokołem, o którym mowa w §6 ust. 13. 

4. Faktura końcowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek: ………………………… . Datą zapłaty jest data obciążenia konta 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.  
 

§ 9 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 
1. Na kompletny pod względem technicznym i funkcjonalnym samochód ratowniczo – gaśniczy stanowiący przedmiot 

zamówienia (w tym na: podwozie wraz z kabiną, elementy mechaniczne, zabudowę oraz zamontowane lub zainstalowane w 
samochodzie w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia i wyposażenie (nie dotyczy urządzeń i wyposażenia 
dostarczonego przez zamawiającego wykonawcy do zamontowania na samochodzie) WYKONAWCA udziela: …………… – 
miesięcznej gwarancji, niezależnie od rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
bez wad, o którym mowa w §6 ust. 13. 

2. Okres udzielonej w ust. 1 gwarancji, nie jest zależny od przejechanych przez pojazd kilometrów lub przepracowanych 
motogodzin.  

3. Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana przez obie strony niniejsza umowa, w przypadku, gdy WYKONAWCA 
nie dostarczy ZAMAWIAJACEMU dokumentów wymaganych w §7 ust. 1 tiret pierwszy i drugi. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia w udzielonym okresie gwarancyjnym, co najmniej 1 raz w roku, w 
ramach wynagrodzenia umownego, wymaganych przeglądów gwarancyjnych i kompletnych czynności konserwacyjnych 
(serwisowych), wymaganych do utrzymania gwarancji udzielonej na samochód oraz na zamontowane lub zainstalowane w 
nim w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia i wyposażenie (nie dotyczy urządzeń i wyposażenia 
dostarczonego przez zamawiającego wykonawcy do zamontowania na samochodzie), bez wezwania zamawiającego 
(wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie części i materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia 
przeglądów gwarancyjnych, oraz płyny, oleje, filtry, itp…). 

5. Wszelkie naprawy objęte gwarancją i rękojmią przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis na 
koszt Wykonawcy. W przypadku zaistnienia konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, 
które mogą być usunięte jedynie w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy lub jego 
poszczególnych części w obydwie strony. Sposób i warunki przekazania przedmiotu umowy zostaną ustalone przez obie ze 
stron. Czas przyjazdu serwisu od chwili zgłoszenia wad nie może być dłuższy niż 72 godziny. 

6. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub zgłoszenie awarii lub wady w formie poczty elektronicznej 
lub faksu. 

7. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
8. WYKONAWCA na swój koszt zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji prowadzenie serwisu (czynności serwisowe wraz z 

materiałami eksploatacyjnymi) przedmiotu umowy. 
9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi WYKONAWCA.  



10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu jego odebrania 
z naprawy. 

11. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie oddzielnej umowy.  
12. Jeżeli okres gwarancji udzielony przez Producenta jest dłuższy niż okres gwarancji udzielony przez WYKONAWCĘ, wszelkie 

prawa wynikające z gwarancji producenta przejmuje ZAMAWIAJĄCY. Na tą okoliczność WYKONAWCA przekaże 
ZAMAWIAJĄCEMU stosowne oświadczenie i dokumenty konieczne do korzystania z gwarancji producenta. 

13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności przedmiotu sprzedaży z 
umową. 

14. Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady robót i materiałów wygasają nie wcześniej, niż 3 miesiące po 
upływie okresu gwarancji, przewidzianego w ust. 1. 

15. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis po okresie gwarancji i rękojmi. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE 
 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących przypadkach: 
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §8 ust. 1, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji 

za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od 
następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, 

d) z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków WFOŚiGW, w wysokości 
100 % utraconej kwoty dofinansowania, jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 

e) z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – d) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, 
jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
 

§ 11 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji jeżeli druga strona 

w sposób podstawowy narusza postanowienia niniejszej umowy, powodując tym samym utratę zasadniczych korzyści jakie 
mogą być osiągnięte w wyniku jej realizacji. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie, przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

§ 12 
ZMIANY W UMOWIE 

 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach 
unormowania art. 144 ustawy, a ZAMAWIAJĄCY dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych w pkt. 18.2 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 13 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla 

ZAMAWIAJĄCEGO Sąd.  
3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, przyznane dofinansowanie przedmiotu zamówienia ze środków 

WFOŚiGW, zostanie wstrzymane w formie odmowy udzielenia dofinansowania, lub zamawiający będzie zobligowany do 
zwrotu całości lub części dofinansowania, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wynikłą z tego szkodę względem 
ZAMAWIAJĄCEGO w pełnej wysokości, tj. obejmującą zarówno szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. 

 
 
 



 
 

§ 14 
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 

 
Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a jeden WYKONAWCA, 
każdy na prawach oryginału. 

 
§ 15 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
 

Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
- Oferta przetargowa, 
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) - zał. 1.A. 

 
 
 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


