
Załącznik nr 2 – wzór umowy 

UMOWA  Nr  

 

ZAKUP POMPY DO ŚCIEKÓW NA WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNIE W MIETKOWIE. 
 

 

Dnia ………………………. pomiędzy: 

 

1. Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, który reprezentuje: 

      Bartłomiej Karolczak – Kierownik Zakładu., zwany dalej Zamawiającym, a : 

 

2. ..........................................................................................zarejestrowaną/-ym w …………………..………,             

pod numerem ................................................... posiadającą/-ym NIP.................................., mającą/-ym 

siedzibę w …………………………….., którą/-ego reprezentuje: 

1) ...................................................................................................... 

2) ......................................................................................................, 

zwaną/-ym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o wartości do 30 000 euro. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa pompy zatapialnej na potrzeby Przepompownie Mietków:  

Pompa ta stanowić ma zamiennik pompy Univers – T; TQR/81-1-260-S-W1  Q=128 m3, H= max 24m, 

P=9kW  z zaczepem do montażu na istniejącej stopie sprzęgającej 

3. Dostarczona Pompa musi posiadać: 

1) numer fabryczny oraz Deklarację zgodności WE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem 

bezpieczeństwa CE i muszą być oznaczone tym znakiem, 

2) wszelkie niezbędne certyfikaty, licencje, 

3) karty charakterystyki, 

4) karty katalogowe lub inne dokumenty, potwierdzające wymagane parametry Pomp, 

5) instrukcję montażu oraz obsługi – w języku polskim, 

6) dokumenty gwarancyjne. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z przedmiotowym zapytaniem ofertowym i ofertą 

Wykonawcy, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w ofercie a zapisami 

w umowie pierwszeństwo mają postanowienia umowy, 

2) realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

z należytą starannością, 

3) Pompa jest fabrycznie nowa,  

4) Pompa jest jego własnością, jest wolna od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążona żadnymi 

prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego 

i zabezpieczenia, 



5) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim               

w trakcie realizacji umowy oraz wynikłe z przedmiotu umowy, 

6) zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących 

mieć wpływ na wykonywanie umowy, w tym o wszczęciu wobec niego (wobec Wykonawcy) 

postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych 

zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia ich wystąpienia lub 

ogłoszenia. 

7) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z realizacją niniejszej 

umowy, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (t. j.: Dz. U.                  

z 2016 poz. 922)1. 

5. Jeżeli Wykonawca realizuje umowę przy udziale podwykonawców, to za działania i zaniechania 

podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

 

 

§ 2 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

1. Miejsce realizacji umowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie ul. Kolejowa 35, 55-081 

Mietków 

2. Termin realizacji umowy (dostawy): 3 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

3. Na potwierdzenie prawidłowo zrealizowanej dostawy Strony podpiszą protokół odbioru.  

4. W przypadku, gdy podczas odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru jak też termin wyznaczony na usunięcie wad zostaną zapisane w protokole. 

Bezusterkowy protokół odbioru zostanie podpisany po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że wady              

i usterki zostały usunięte. 

5. Warunkiem podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru jest dostarczenie przez 

Wykonawcę, wraz z Pompą, dokumentów, o który mowa w § 1 ust. 4 pkt 2, 3, 5, 6. 

6. Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego, bez zastrzeżeń z  jego 

strony, oznacza potwierdzenie zgodności przedmiotowej (w tym zgodności producenta) i ilościowej 

dostarczonych Pomp z umową oraz jej załącznikami. 

 

§ 3 

OSOBY REALIZUJĄCE UMOWĘ 

 

1. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy: 

1) po stronie Zamawiającego: ………………….…………….., tel. służbowy: ………………….. 

2) po stronie Wykonawcy: ………………….………….…….., tel. służbowy: ………………….. 

2. Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie. 

 

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY, ZASADY ROZLICZEŃ 

 

1. Całkowita wartość umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi netto: 

 
1  Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawcą jest osoba/-y fizyczna/-e 



………………………zł (słownie: …………………………………………………………….zł), w tym: 

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia, w tym: cenę Pomy z zaczepem do montażu na istniejącej stopie sprzęgającej, 

koszty dostawy, transportu i rozładunku, koszty ubezpieczenia na czas transportu, zyski, narzuty, 

ewentualne upusty oraz koszty wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji 

umowy. 

3. Do kwoty netto Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa 

obowiązującymi w dacie wystawienia faktury. 

4. Wartość umowy podana w ust. 1 jest stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji. 

5. Płatność za przedmiot umowy zrealizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,                      

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru, bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: według faktury. 

 

§ 5 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 2 lat. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość Pompy, zgodną z jego podstawowymi parametrami 

technicznymi. 

4. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy wraz z Pompą. Dokumenty te nie obowiązują 

w zakresie, w jakim są niezgodne z niniejszą umową. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu 

umowy – w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeżeli dotrzymanie terminu, o którym mowa w zdaniu 

1, nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych, wówczas Zamawiający może wyrazić zgodę na jego 

wydłużenie. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie określonym w ust. 5 nie usunie wad przedmiotu umowy, 

zastosowanie ma § 7 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca w ciągu kolejnych 14 dni, liczonych od upływu terminu określonego                  

w ust. 5, nie usunie wad przedmiotu umowy, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że od dnia odstąpienia od 

umowy, nie nalicza się kar, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2. 

 

§ 6 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1. zapoznanie się z Polityką Jakości i Ochrony Środowiska Zamawiającego; 

2. przestrzeganie wymagań przepisów prawa ochrony środowiska oraz wymagań Zamawiającego w zakresie 

działań środowiskowych w trakcie realizacji zadania objętego umową; 

3. ponoszenie odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku 

nieprawidłowej realizacji zadania objętego umową; 



4. zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z Ustawą z dn. 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 

 

§ 7 

KARY UMOWNE  

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów: 

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2, 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna w wysokości 0,3 % całkowitej wartości 

umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze lub                                  

w okresie gwarancji i rękojmi, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna 

w wysokości 0,6 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia; 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kara 

umowna w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty lub kary, jakie Zamawiający poniesie w związku                 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 

kara umowna w wysokości 20 % całkowitej wartości umowy netto, o której mowa w § 4 ust. 1, przy 

czym kara taka nie ma zastosowania w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1. 

4. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, stają się wymagalne następnego dnia po zajściu 

zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych, a także kosztów i kar, o których 

mowa w ust. 2, z wystawionej faktury. 

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia naprawiania szkody na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego                

w przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartością wysokość kar umownych określonych                     

w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8 

ZMIANY UMOWY 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę,    

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z przedmiotowym zapytaniem ofertowym, 

ofertą Wykonawcy, oświadczeniami zawartymi w umowie, 

2) jeżeli realizacja umowy odbywać się będzie niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, 



3) jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, 

pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie 

terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, 

4) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 20 % całkowitej wartości umowy,                

o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy (przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie 

od naliczonych kar), 

5) jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 6, 

6) jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

a w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego. 

3. Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-5 uważane będzie za zawinione przez 

Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczenia kar umownych. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, 

zaś w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku 

Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem   

i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy. 

2. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania 

niniejszej umowy nie będzie interpretowany jako zgoda na nie wykonywanie postanowień umowy lub 

zmianę jej treści. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory Stron na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo 

właściwemu sądowi powszechnemu w Opolu. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 1 egzemplarz dla Wykonawcy     

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

6. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Zapytanie ofertowe – załącznik nr 1, 

2) Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2, 

3) ……………………………………………..2 – załącznik nr 3. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA: 

 
2  karty katalogowe Pomp lub inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry Pomp 
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