
WZÓR UMOWA URB/UZP/..../..../2022 

 

Zawarta w dniu ................2022 roku w Gnieźnie pomiędzy:  

URBIS sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX 

Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości  

23.055.500,00 zł, NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, BDO: 000003889, zwaną w dalszej treści 

umowy Zamawiający, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą  

 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami  

 

na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych z 

dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), w trybie podstawowym bez negocjacji  

 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2022 

roku, nie używanej, w pełni sprawnej ładowarki kołowej wraz z osprzętem (zwanej w dalszej części 

- przedmiot umowy) szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 - Specyfikacja Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami (SWZ) oraz w załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy, stanowiącymi 

integralną część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………... (zostanie wpisana marka, model, 

typ zabudowy, nr VIN), nie później niż w terminie pięciu tygodni od daty podpisania niniejszej 

umowy. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy do 

miejsca dostawy, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty i uszkodzenia. 

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, 

Lulkowo 12A, 62-200 Gniezno. Wykonawca uwzględni wszystkie koszty z tym związane. 

4. Dokładny termin dostawy (dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 12:00) zostanie wskazany przez 

Wykonawcę nie później niż z 48 godzinnym wyprzedzeniem.  



5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do dokonywania wszelkich czynności związanych z 

odbiorem przedmiotu umowy jest………………………………………….. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu zobowiązuje się 

do przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, 

konserwacji i eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy.  

7. Podczas odbioru pojazdu Zamawiający dokona zbadania jego stanu technicznego oraz zgodności 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych z warunkami technicznymi określonymi w SWZ.  

W ramach odbioru Zamawiający przeprowadzi próby techniczne sprzętu, których wyniki zostaną 

uwzględnione w protokole odbioru. 

8. W ramach odbioru pojazdu Zamawiający dokona odbioru dokumentacji gwarantującej 

dopuszczenie urządzenia do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiającej Zamawiającemu jego 

rejestrację i eksploatację bezpośrednio po dokonaniu odbioru, jak również pozostałej 

dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego na etapie postępowania. 

9. Czynność odbioru przedmiotu umowy uznaje się za sfinalizowaną w przypadku spełnienia 

warunków określonych w ust. 3-8, po sprawdzeniu przedmiotu umowy i dokumentacji na miejscu 

odbioru, potwierdzeniu spełnienia wymagań technicznych, przeszkoleniu pracowników oraz 

przekazaniu pozostałej wymaganej dokumentacji. Niespełnianie powyższego uznane zostanie za 

zwłokę w realizacji zamówienia, a następnie za nienależyte wykonanie zamówienia.  

10. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół.  

11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia niezgodnego ze złożoną ofertą 

i wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 

dostarczonego bez kompletnych dokumentów wymienionych w §1 ust. 8.  

12. Do momentu podpisania przez strony protokołu odbioru, Wykonawca  odpowiedzialny jest za 

przedmiot umowy.  

 

§ 2 

 

1. Cena ryczałtowa zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty i jest niezmienna do końca realizacji 

niniejszego zamówienia.  

2. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  

netto: 

brutto: 

3. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną po sporządzeniu protokołu odbioru,  

o którym mowa w § 1 ust. 10 i podpisaniu go przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

4. Zapłata kwoty określonej w § 2 ust 2 za dostarczony przedmiot umowy będzie zrealizowana 



przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………...................  

w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem jej zgodności z treścią 

zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę w terminie 3 dni od daty jej 

wystawienia za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania  

o nr PEPPOL 7840041944. 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 

ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893). 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  

art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 893). 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe 

wskazane na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy 

VAT. 

10. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 3 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 5 tygodni od daty 

podpisania niniejszej umowy.  

 

§ 4 

 

1. Wykonawca udziela lub zapewnia udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot umowy                     

na okres……………………………  

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje cały przedmiot umowy i wady ujawnione  

w okresie, o którym mowa w ust. 1 i biegnie od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru. 

3. Wszelkie naprawy przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji wykonywane są bezpłatnie 

przez jednostkę serwisową do tych czynności powołaną lub wskazaną przez Wykonawcę. W tym 



zakresie Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym w szczególności robocizny, 

materiałów eksploatacyjnych, części oraz kosztów dojazdów. 

4. Okresowe  przeglądy serwisowe przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji wykonywane 

są bezpłatnie przez jednostkę serwisową do tych czynności powołaną lub wskazaną przez 

Wykonawcę. W tym zakresie Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym w 

szczególności robocizny, materiałów eksploatacyjnych, części oraz kosztów dojazdów 

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie regulowane niniejszą umową nie mogą być mniej korzystne niż 

gwarancje producenta.  

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki przedmiotu umowy , Wykonawca 

przystąpi do jej usunięcia następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia awarii  

i usterek przekazywane będą na nr telefonu ………………, nr faxu ………….... lub e-mail 

………………..……  

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych 

przedmiotu umowy, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 24 h od momentu zgłoszenia awarii 

w sposób określony w § 4 ust. 5. 

8. W sytuacji gdy czas naprawy gwarancyjnej lub serwisu (przeglądu) przekroczy 120 h, Wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu pojazdu zastępczego, co pojazd stanowiący 

przedmiot umowy w ramach zamówienia, określonych w niniejszej umowie, SWZ i załącznikach do 

nich na własny koszt i ryzyko. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty związane bezpośrednio z 

eksploatacją ww. pojazdu zastępczego. W przypadku, w którym dostarczenie pojazdu zastępczego 

o tożsamych parametrach, co pojazd stanowiący przedmiot umowy, będzie niemożliwe lub 

poważnie utrudnione, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie pojazdu o parametrach 

zbliżonych, zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego, nie gorszych niż pojazd 

zamawiany.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie czynności 

serwisowych na terenie ZZO w Lulkowie, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów 

transportu przedmiotu umowy do autoryzowanego serwisu, koszty transportu pokrywa 

Wykonawca.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez 

producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.  

12. Jeżeli wykonując swoje obowiązki Wykonawca dokonał istotnych napraw lub wymiany przedmiotu 

umowy na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad 



lub zwrócenia rzeczy naprawionej, a w innym wypadku termin ten ulega przedłużeniu o czas, w 

ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy Wykonawca nie mógł z niego korzystać.  

13. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać go 

Zamawiającemu. Protokół musi zawierać co najmniej określenie wykonanych czynności, 

uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów.  

14. Poza gwarancją Wykonawca, przez okres dwóch lat od daty  bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy , udziela rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

15. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości są od siebie niezależne w tym sensie, że 

ustanowienie gwarancji nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego z 

rękojmi.  

 

§ 5 

1.  W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad,  

3) za nieudostępnienie pojazdu zastępczego w sytuacji opisanej w § 4 ust. 7 w wysokości po  

1 000,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto, 

5) 1% wynagrodzenia umownego netto, za nieprzedłożenie za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

6) 1% wynagrodzenia umownego netto, za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % 

wynagrodzenia netto, za odstąpienie od umowy z przyczyny, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający. 

3. Kara umowna określona w § 5 ust. 2 nie przysługuje Wykonawcy w przypadku odstąpienia od 

umowy na podstawie przesłanek określonych § 9 niniejszej umowy.  



4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć  20 %  maksymalnej wartości netto umowy. 

7. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych. 

8. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia umownego netto 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.  

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców tj.: 

1) nazwa podwykonawcy: ....................................................................................... 

2) opis powierzonej części zamówienia:……………………………………………………………………………….. 

2. Do powierzenia realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, stosuje się zasady 

określone w § 6 niniejszej umowy.  

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z wyszczególnieniem zakresu, jaki chce 

mu powierzyć. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

4. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez 

Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający, w terminie 

14 dni od przedłożenia mu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

5. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym w ust. 4 

będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody.  



6. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania.  

7. W przypadku odmowy określonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany 

umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia 

i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, (wcześniej 

zaakceptowaną przez Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 

powinny być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy. 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców jak za własne.  

12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 

dalszym Podwykonawcą.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

zasadach określonych a w art.  465 ust.1 - 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 

podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 

podwykonawców.  



16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

18. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych 

robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie 

faktury:  

1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur,  

2) dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.  

3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż 

w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi 

wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych 

podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa. 

19. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do 

czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym 

wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej 

Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o 

zapłacone Podwykonawcy kwoty.  

20. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo 

umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z 

podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się 

Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od podwykonawcy 

złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez 

Podwykonawcę w przypadku :  

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,  



2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  

3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647 1 Kodeksu cywilnego.  

23. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z 

zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.  

24. Projekty umów o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poświadczonych umów, aneksów 

Wykonawca przekazywać będzie wyłącznie przez sekretariat URBIS Sp z o.o. ul. Chrobrego 

24/25 62-200 Gniezno  

 
§ 7 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości……………………………………..(słownie:………………………………………………….) tj. ……% cenny 

całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie……………………. 

………………………………………………………………………………….. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag i zastrzeżeń,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

gwarancji o którym mowa w § 4 umowy. 

5. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż w §7 ust. 4. W przypadku zamiaru przedłużenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji bankowej 

lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z §7 ust. 4, Wykonawca przed 

dokonaniem zmiany umowy zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 

zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania pokrywał się z 

terminem wynikającym z §7 ust. 4. Najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian do umowy 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający takie przedłużenie.  

 
§ 8 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ust. 1 pkt. 2–4 oraz ust.2 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień 

umowy w przypadku :  



1) zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących wpływających na zakres 

przedmiotu zamówienia ;  

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

3) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ i 

Ofertą Wykonawcy. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, 

obejmujące w szczególności wojny, epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy 

wojna została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; rebelie, terroryzm, 

rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem 

tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców 

lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki 

pogodowe, huragany, pioruny itp. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą Umowę wykonać w 

obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji mogą pojawić się 

okoliczności, które uniemożliwią w sposób czasowy lub trwały jej należyte wykonanie. W takim 

przypadku, Strony w sposób polubowny uzgodnią dalszy sposób wykonywania umowy. 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć 

lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany 

umowy.  

3. Postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako podstawy prawnej roszczenia o 

zmianę umowy, lecz jedynie jako możliwość jej zmiany. 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy oraz 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek 

opisanych w ust. 2 powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia danej stronie pisemnego 

oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi zostać sporządzone w formie pisemnej  

i wskazywać na podstawy rozwiązania. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać wykonane 



przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w § 9, po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

 

 

§ 10 

1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy PZP.  

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod 

rygorem nieważności za zgodą Stron.  

 

§ 11 

Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 13 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na osoby trzecie bez 

zgody obu stron, wyrażonej na piśmie.  

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których 1 egzemplarz otrzymuje 

Dostawca 2 egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Klauzula informacyjna RODO 

 


